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  : قال تعالى 

  ] 114 : سورة النحل اآلية[   ﴾واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون  ﴿

  المتواضع، ثم أشكر  العملأشكر الرحمن تبارك و تعالى على توفيقه لي في إنجاز هذا   

  أستاذي الفاضل الدكتور أحمد بلحوت الذي كان الموجه األساسي األول في مسيرة هذا البحث 

  .دخر جهدا في مساعدتي بنصائحه و توجيهاته القيمة لم يف

   –من المملكة العربية السعودية  –و أتقدم بالشكر أيضا لألخ محمد خالد بن محمد الطامي   

            و األخت سليمة قراب، و كل من ساهم في إتمام  –من مصر  –و األخ فؤاد حافظ إبراهيم 

  .و إنجاح هذا العمل المتواضع 

  . و مهما قلت فلن أفي حقهم من التقدير و االحترام         

  

   .و ما توفيقي إال باهللا العلي العظيم                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  

  :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع 

 :إلى من قال فيهما اهللا عّز و جل  -

  ﴾ارحمهما كما ربياني صغيرا  واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل ربِّ ﴿                

 .إلى مورد الحب الصادق و نبع الحنان الدافق حبيبتي أمي  -

 إلى الرجل الذي تحمل مرارة التعب و قساوة األيام من أجل إنارة دروب -

  .التعلم ألبنائه أبي العزيز     

 .إلى شموع البيت و أنوارها إخوتي  -

 .سهيلة قليعي : الصديقة الغالية  إلى -

 و إلى كل من يعشق لغة القرآن و يسعى لنصرتها في كل محفل لتكون -

  .في كل مسمع على مّر الزمان آية اإلعراب و البيان             
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أ  

  

 

باعتبارها عǚقات تتحكم فيه قواعد نحوية، ومن ال قهي نساللغة نظام من الرموز الصوتية و

شموليتها و تناسقها داخل ذاتها بƋبعاد نظرون إليها نظرة تكشƻ عضويتها وي العربية ةنحانظاما فƎّن 

  : العضوية على بعدين هذه الشمولية و فيو يعتمدون ، شمولية

  . اللغة أداة تواصل  -

 .للغة نظام متǚحم ا -

المتكلم هو ة باعتبار المحدث لها خارƜ اللغ :مبدأينكان االنطǚق في عملية تحليلها من و

داخل اللغة باعتبارها نظاما من العǚقات الداخلية بين الوحدات في السياق، لذلك اهتموا بعمليتي و

المجردة التي تجري على جميع  هي الوحداتأن يجعلوا الوحدات النحوية و واحاولو، المتكلمو الكǚم

  .ا فعلية تستعمل في لغة الخطابأصنافها أحداث

           ركإخراجها من العموم المشتمن  في مدرƜ الكǚم ذو أهمية تمكنمعالجة حدها و 

  .مميزاتها الخǚفية عن باقي الوحدات إلى الخصوƭ المعين، وتحديد وظيفتها و

الدارƩ من تمييز أصنافها داخل التركيب، فننتهƝ بذلك طريقة  بمعرفة حد الوحدة النحوية يتمكنو 

          تجاوزها إلى ملكة التبليƸ تعلمين لتحقيق السǚمة اللغوية وتهتم باحتياجات الم علمية تعليمية

  .ليƩ إكسابا بعلم النحو فحسبو ،حتى يكتسبوا مهارة التصرƻ في البنى الخطابية بما يقتضيه الخطاب

على رأسهم سيبويه لم يهتموا في تحديد الوحدات النحوية بتشخيصها عرب ووالنحاة ال

مقاييƩ بل بحثوا عن ضوابط و ،بمواصفاتها السكونية و قيمها الخǚفية عن باقي الوحدات في التركيب

 للوصول إلى المعرفةد اإلجرائي يتجاوز الحد بالجنƩ والفصل، وإجرائية تضبط حّد الوحدة، ألّن الح

 .للغة و الكشƻ عن نظامها و تحديد وحداتها اعتمدوا على اآلليات اللسانيةالعملية 

أن يكون في دراستهم للغة اخترت  هذه الوسائل التقنية التي استخدمها النحويون للكشƻ عنو 

 . » اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في كتاب سيبويه «موضوع بحثي 

 

 

 



ب 

هو أنه كتاب موضوعه  -قرآن النحو - ث على كتاب سيبويهو إّن من أهم أسباب توقƻ البح

               دالالت، فقد تمكن هذا العالم النحويوتراكيب و  أبنيةو يضّم كل مستوياتها من أصوات و اللغة

الكشƻ عن أسرارها ليصل إلى أحكام علمية و التعمق في تحليلهاظواهر اللغوية ومن دراسة ال

  .النضƝ باعتماد آليات لسانيةموضوعية تمثل ƹاية في 

فما هي اآلليات التي تسمƠ لنا شكليا أن تتوضƠ لنا حدود الوحدات النحوية في المتتالية 

 Þاللغوية  

  : على ثǚثة فصول لتبيين هذه الميكانيزمات اعتمدت في تقسيم خطة معالجة الموضوع و

شمل أهّم المدارƩ ، والحديثة تناول منهƝ تحديد الوحدات النحوية في اللسانيات :الƻصل األول 

  .الوظيفية والتوزيعية، التحويلية التوليدية  ،"الغلوسيماتيك"اللسانية كالبنوية السوسورية، النسقية 

كشƻ اختƻǚ مناهƝ الرƹم  قد بّينت فيه مفاهيم تحديد الوحدة النحوية في مختلƻ المدارƩ اللغويةو

  .عنها 

              تطرقت فيه إلى أصناƻ الوحدات في التصنيƻ اللساني المتمثلة  :الƻصل الƙاني و

            الوحدات اللغوية، الصرفية، المعجمية، الخطية، و النحوية، و باعتبار أن الوحدات النحوية : في 

ب سيبويه خاصة لتبيين هي موضوع بحثي خصصتها بالتفصيل في الدراسة باالعتماد على كتا

  .خواصها التركيبية 

وظفت فيه اآلليات اللسانية التي اعتمدها سيبويه في تحديد حدود الوحدات  :الƻصل الƙالث أّما 

  .الرتبةآلية العامل، اإلعراب، الموضع و :و تتمثل في  ،النحوية و إبراز خواصها الوظيفية في الكǚم

 Ʃففهر Ɲالبحث ألختم بحثي بجملة من النتائ Ʃللمصادر و المراجع ثم فهر. 

 .اللغوية ويحللها تحليǚ موضوعياللوصول إلى كل هذا اعتمدت المنهƝ التحليلي الذي يرصد الظاهرة و

 

 

 

 

 

 

  



ج 

عدم وجود الدراسات ن الصعوبات منها حداثة الموضوع وكƋي بحث فقد واجهتني مجموعة مو

و كذا صعوبة اإلحاطة بكل المصادر خاصة  ،سانيات العربية خاصةلالمتخصصة المتعمقة في ال

  .المتعلقة بشرح كتاب سيبويه ألنه مصدر البحث و موضوعه 

هذه الدراسة إسهام متواضع في تلك الجهود الدائبة الصابرة في تفسير الظواهر اللغوية علميا و

  .لتعريƻ القارƏ العربي بالمنهƝ اللغوي الحديث

إن كنت قد و ،ةالطموحات كثيرال يزال بكرا و صرت في ذلك فƎن الموضوعد قفƎن كنت ق 

الذي دفعني إلى خوض " أحمد بلحوت  " الفاضلوفقت بعض التوفيق فالفضل هللا تعالى ثم ألستاذي ا

النصائƠ التي مكنتني من االعتماد و  فقدم لي التوجيهات ،ƹمار دراسة أسرار التراث العربي األصيل

  .لذا أقدم له جزيل الشكر هذا   مصدر المعرفي لبحثيعلى الجانب العلمي في التحليل فكان ال

    .نسƋل أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب الكمال هللا وحده وحسبي الجهد الصادق و اهللاو

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األولالفصل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل األول
 
 
 
 
 

النحوية في اللسانيات  اتتحديد الوحد
 الحديثة

 
 
 
 

 .تحديد الوحدة في اللسانيات -
  . العالمة في التصور البنوي السوسوري -
 ) .الغلوسيماتيك ( ية النظرية النسق -
 .التوزيعيةالمدرسة  -
 .المدرسة التحويلية التوليدية  -
 .المدرسة الوظيفية  -
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 : في اللسانيات  ة النحويةتحديد الوحد -1        

       Ơيعد مصطل"Linguistique "الدولي المستعمل لعلم اللغة، اللسانيات Ơالمصطل          

  .في ذاتهاغة دراسة علمية موضوعية لذاتها وأو األلسنية، هذا العلم التجريبي الذي يهتم بدراسة الل

نظرية  للوصول إلىيمكن التحقق منها تجريبيا  دقيقةات يطمƠ البحث اللغوي إلى ملحوظو   

الرموز نظام من األدلة وهي في اآلن نفسه أداة تواصل بين أفراد المجتمع و ألن اللغة ،لغوية عامة

   .بينهافيما ينبغي الكشƻ عنها و وصفها و تبيين العǚقات 

 صƻ الوحدات التي تدخل هذا األخير يمكن من وني، وتعالƝ اللغة من جانبين تاريخي و آو  

  .في عǚقات فيما بينها داخل النظام 

يختلƻ منهƝ تحديد الوحدات باختƻǚ المدارƩ اللسانية، فالبنوية مثǚ تعتمد المنهƝ الوصفي و  

 التركيز على مبدأ الهويةبفي تحديد وحدات اللغة القابلة للمǚحظة، باالعتماد على قواعد شكلية و 

  .التقابل و

ة ئالبيالتي تقابل جزƇا من الحقيقة و «ات علم اللغة العام بين سلسلة من النشاط يفرق فيو  

األحداث أو األفكار التي صارت  –في النصوƭ  –و ليƩ األبنية الفكرة و بشكل جزئي . المحيطة

ال يمكن أن تدرك بشكل مناسب إال في تبادل إّن اللغة بوصفها لغة مفردة أو كǚما إنسانيا . تاريخا

      و يمكن في ذلك أن يرجع النشاط التجريبي ل البيانات واالنعكاƩ النظري،حليز بوعي بين تمنج

أو النشاط النظري و ذلك حسب كل عالم أو حسب الموقƻ التاريخي، فƋحيانا تكون الظاهرة بƋكملها 

  .)1(»...شائكة و متعددة الجوانب

 Ơو وضƝشكل التخطيطي اآلتي رؤيته العامة للنشاطات اللغوية بال ديتر بونت:  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  - Ɲاألولى، مؤسسة المختار، القاهرة  المدخل إلى علم اللغة، تحقيق سعيد حسن البحيري، الطبعة :كارل ديتر بونت

 . ƭ  ،17 2003سنة
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  )1(ة عامة حول النشاطات اللغويةنưر) : 1(ل شكال

                                                 
1  - Ɲالمدخل إلى علم اللغة :كارل ديتر بونت،   ƭ16 .  

اللغة
  الكǘم اإلنساني

 لغات مƻردة
  )اللغات األم(

الưاǉرة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علم اللغة

 "لغة الحديث"المǘحưة و الوصف في

فروƭ حول 
: النưامية مƙل 
بناƅ األقسام 

  القواعد 
) Ɲǘفي اصط

Ƨالدر( 

جميƲ عناصر 
 :اللغة مƙل 
محتويات 
الوحدات 
  الصرفية

 و المعاجم 

ار المادةباخت

 فروƭ مƊكدة أو معدلة أو جديدة

ƭروƻام الưر: نǉاưال ǅرية عưةن 
)Ɲǘل) في اصطƙرية اللغة : مưن 

 Ƽاللغة أو النحو و المعجم الملح ǅع
نưرية عǅ لغة  ابǈ أو بها بوصƻه
 ƻردةم

: منهجية السلوƿ التجريبي مƙل
 Ûات الكشفƅسارإجراƻستǗا      

 عǅ المعلوماتÛ دراسة المصادر 

 Ǎرية قائمة علưالن ƅبنا ƍمباد
 Ǎالعلم في التخصص و عل ơتاري

 أسƧ نưرية العلم

ة عǅ علم اللغةينưر

  نشاط نưريي
 نهƛ استدǗلي

نشاط تجريبي 
 نهƛ استقرائي
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شƋنها  - الثǚثة المكونات األساسية الثǚثة للجهد اللغوي ذات الحدود الغليظة تقدم القوالب« 

ǎن العلوم األخرƋالظو -ش Ʃهراتدرƭمؤسسة على نظرية وفق م ة و تعرض في التخص Əعلم الباد

المكونات يعتمد كل منها إلى أّن (          )  ذا االتجاهين و يوضƠ السهمان )نظرية علم اللغة (

 يةلبديهيات األولدون اانعكاسها على المناهƝ و ال يستطيع المرƇ أن يصƻ الظاهرة دوناآلخر، و

تعد ن ربطها بمواد الظاهرة واختبارها، ونظرية دومن جهة أخرǎ ال يمكن أن تقام و .بوصفها محاور

للنهƝ العلمي، و إليضاح مضمون القوالب المفردة  االدائرة االستكشافية القائمة المشكلة للمعرفة مميز

أشكال وصƻ النشاط إذ تلحق الخطوط المنقطة  :تبين شكليا الخطوط المختلفة ذات األسهم بƎيجاز

        الخطوط ذات الشرط تحدد النشاطات المفردةو)        ( المدونة في القوالب الجانبية بالنظرية 

لمسار  -مع أوجه ربط عائدي– و الخطوط البينية داخل القالب المركزي لعلم اللغة تعكƩ ترتيبا نمطيا

  )1( »...الدرƩ في علم تجريبي

خاصة به يصƻ مجال الظاهرة اليتضƠ من خǚل هذا التحليل أّن علم اللغة البنوي علم تجريبي و 

  .حيث يǚحظ الوحدات اللغوية، و يبحث في العǚقات التي تربط بينها، ليكشƻ عن النظام الداخلي للغة

     و ترتبط ارتباطا شديدا بالنظام ،العǚمة اللسانية الوحدة األساسية للبحث في الدراسات البنوية و تعد

آخر  شيƇ المدرك الذي يؤدي إلى ظهور بƋنƃها ذلك الشيƇ«  :و البنية ، و تعرƻ العǚمة بوجه عام 

  )2( »...يمكن أن يظهر من دونهال 

 " Semeologie"بعلم العǚمات  "De saussure"من العǚمات لذلك ألحقها دي سوسير  مجموعة غةللفا

أو شيƇ يقوم مقام شيƇ آخر كما حّددها  يسمى الشيƇ بوجه عام عǚمة شيƇ يحيل إلى شيƇ آخر« 

الشكل و يمكن توضيƠ معنى اإلحالة في اللغة ب) a liquid stat pro aliquo "« )3" *الستيونوالسك

  :اآلتي

  

 

  )4( نموذƚ العǘمة اللغوية:  2شكل ال                            

                                                 
1  - Ɲالمدخل إلى علم اللغة  : كارل ديتر بونت   ƭ ،15 . 
  . ƭ ،77 2001مبادƏ اللسانيات البنوية، دراسة تحليلية ابستمولوجية، األƹواط، جويلية  :الطيب دبه -  2

ة          هضأوائل عصر النانية السائدة في القرون الوسطى والفلسفة النصر" scholasticism" نسبة إلى سكوالستية * 
  .مفهومه لما وراƇ الطبيعة و قد بنيت على منطق أرسطو و

3  -  Ɲالمدخل إلى علم اللغة :كارل ديتر بونت  ƭ ،33. 
 .المرجع نفسه  -  4

AliquidAliquo 

 شيء

 موضوع

آلمة

نص

Stat pro 

 تحيل

 يحيل إلى
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ففي النموذƜ يفرق بوضوح « العǚمة هي إحالة الكلمة إلى شيƇ أو إحالة النƭ اللغوي إلى موضوعو 

   . )1(»أوجز هنا ابتداƇ تحت مصطلƠ موضوعما و ما تحيل إليه، و هو بين العǚمة من جهة 

  :تتميز العǚمة بجانبين و         

      و العǚمة اللغوية يمكن إدراكها  .، إذ إنه لها جسد عǚماتي)مدركة(العǚمة ملموسة «  - 1

رك مثǚ على أنها في شكل مكتوب تد) شجرة(من الحروƻ، فكلمة تتابع على أنها تتابع صوتي أو 

 ƻتتابع من الحرو ) ƫ+  Ɯ + 2(») ة + ر( .  

) شجرة(إن معنى العǚمة ليƩ الواقعة التي تحيل إليها، فمن المؤكد أن كلمة « ) معنى(للعǚمة   - 2

فالمعنى ...يكون األمر أكثر صعوبة مع المفاهيم المجردة  نيمكن أو .موجودة في الغابة) شجرة(ليست 

 أخرǎ ما التي تحددها ضمن ما تحدد عǚمات تعريفه بƋنه إمكانية اإلحالة في عǚمةيمكن شيƇ مجرد 

   )3(». و معانيها أيضا

شجرة (فالجسد لعǚماتي « كذلك الموضوع ونجد تفاعǚ بين معنى العǚمة وجانبها المادي و

       اقعة تصور هذه الوو يشكǚن العǚمةوالمعنى يتبع كل منهما اآلخر و) ليƩ جشرة أو رجشةو

   »الموضوعسد العǚمة وجينقل العǚمة بين : في الغالب في الزوايا السيميائية الثǚثة

  

   

  

  

  

  

  )4( "ذǎ الزوايا السيميائية الƙǘƙة"نموذƚ للعǘمة اللغوية ): 3(شكل ال

 

 
  

                                                 
1  -  Ɲالمدخل إلى علم اللغة :كارل ديتر بونت  ƭ ،34. 
 .المرجع نفسه  -  2
 .المرجع نفسه  -  3
 .المرجع نفسه -  4

 العالمة المةالع

 محتوى العالمةجسم 
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1-2-ǎالسوسور ǎمة في التصور البنوǘالع :  

و الكشƻ هية الوحدات و عن كيفية تحديدها كان اإلشكال موجودا منذ القدم في البحث عن ما

 عنها، لذلك خصصت لهذه القضية عّدة تحديدات و تصورات خاصة مع الدراسات اللسانية الحديثة

   . تقǚ بذاته يخضع لنظامه الخاƭ، واللغة شكل ال مادةحيث اعتبر علم اللغة علما مس

محاضرات في علم " خǚل كتابه من " دي سوسير  ندفريدينا" مع رائد اللسانيات تƋسƩ ذلك و

      ) الكلية، النظام، التقابل، الداخلية واالستقǚل(، الذي أسƩ فيه مبادƏ اللسانيات البنيوية "اللسان

في معظم «: يتضƠ ذلك في قوله وحصرها في علم اللغة، انب تبينه صعوبة تحديد الوحدات وإلى ج

كƋنها و ،واحدةتعطى دفعة الوحدات، الكيانات و تطرح مسƋلة موضوعات العلم الميادين التي تتخذ

     ال تظهريوجد علم والكيمياƇ، وعندما ، علم الفلك، النجوم، وموجودات مفترضة مثل علم الحيوان

 ƭعليها بكيفية مجردة مثل علم اللسان فيخت ƻكليا  بنظامفيه وحدات عينية تقتضي أن نتعر ƩسƋيت   

 فاللسان يظهر الخاصية الغربية يعرض الكيانات ألول  وهلة ...هاتضادو وحداته العينيةعلى تقابل 

  هنا تكمن الخاصية يتƋسƩ على معرفة كيفية عملها، و مع ذلك في وجودها و إنما وإن كنا ال نشك

  )1( ».التي تميز اللسان عن سائر المؤسسات الداللية

ية في على وسائل ƹير لغو وقد رفض دي سوسير تصنيفات علم اللغة التقليدي للوحدة العتماده

على ألنها تقوم ...أسماƇ، صفات، أفعال يه«اعتبارهم الوحدات من ذلك  تحديدها خارƜ نظام اللغة و

  ليƩ الواقع اللغوي نفسه و...ǎ فلسفية عن الجوهر والشيƇتدعمها رؤوفلسفية وطقية اعتبارات من

   )2( ».اللغةقد وجدت أشكال تجريد ƹير لغوية تسللت أمام و

      سير في رفضهم إدخال وسائل ƹير لغوية في دراسة اللغةسودي اة الجدد وحونجد تشابها بين الن

قر أا مأما الفارق فليƩ سوǎ أنه بالنسبة لدي سوسير حتى الفصائل النفسية للغة ƹير مناسبة بين« 

  )3( »اة الجدد بƋّن اللغة ظاهرة نفسيةحالن

  

  

  
                                                 

             1987القادر قنيني، إفريقيا الشرق،، ترجمة عبد العام محاضرات في علم اللسان :رفرديناند دي سوسي - 1
 ƭ135-136. 

األولى، مؤسسة  القضايا األساسية في علم اللغة، ترجمه و علق عليه سعيد حسن بحيري، الطبعة :كǚوƩ هيشن - 2
 .ƭ  ،31 2003 :المختار، القاهرة

  .ƭ ،32  المرجع نفسه -  3
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         اسية للدراسة العلمية ألنها ال تتطابق مع مفهوم العǚمة كما رفض استخدام الكلمة كوحدة أس

 دون مفهوم  إذ تعتقد كل االتجاهات اللغوية أنها تنجز بشكل أفضل«  أو تصوراتالتي تتضمن مفردات 

صفة أصغر وحدة لغوية لها معنى، يحل محلها في الغالب المورفيم الوحدة الصرفية الوظيفية بوالكلمة و

  )1( ».ا الشكل ليƩ شيئا آخر ƹير عǚمة دي سوسيرهو في هذو

  : تحديد العǘمات بناƅ علǍ مادة العǘمة  -1-2-1

    أن يحدد وحدات اللغة  المرƇفهل يستطيع  «تتحدد اللغة في أصوات محسوسة أو عǚمات كتابية 

            فعǚ  في الكǚمÞ هذا ƹير ممكن ألن األمر يدورعلى أساƩ هذه المواد الجواهر المتجلية 

  .)2( ».مع استعماالت مختلفة للوحدة في األفعال الكǚمية المختلفة

فǚ تتفرع الكتلتين «  نفسه، بالنسبة للتصور، فالمادة الصوتية بمعزل عن التصور كتلة مبهمة و األمر 

مة لألصوات للتصور مع األجزاƇ المبهƹير الشكليتين إال من خǚل اللغة في ترابط األجزاƇ المبهمة 

  . )3( ».لتصير العǚمات

  . اللغوية ةالعǚماألصوات تتشكل دي سوسير، فمع ترابط التصورات و هذا ما وضحهو

                                         

  التصورات                                                                 

                                                                    

  األصوات                                                                    

  )4( )04( رقم  كلشال           

فاللغة عند ، )5(»مقابل ال شيƇ موجود من قبلفي األصوات أجزاƇ من عǚمات اللغة والتصورات و« 

  .مادة الشكل دي سوسير 

تحدد بل  بالنظام مثل المفاهيم الفلسفية، لها ةوحدات اللغوية ال يمكن تحديدها عبر مفاهيم ال صلالو

  .انطǚقا من نظامها الخاƭ، أي من خǚل عǚقاتها بعضها البعض هحسب

  

                                                 
 .32القضايا األساسية في علم اللغة ، ƭ  :كǚوƩ هيشن -  1
 .المرجع نفسه -  2
 .ƭ ،33  المرجع نفسه -  3

4 -  FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, 2eme  Edition, Enag Edition, 
Alger, 1994, P : 180 . 

  .ƭ ،34  القضايا األساسية في علم اللغة :كǚوƩ هيشن -  5

B 

A
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1-3-ǘسوسير مالع ǎة اللغوية عند د :  

   " المدلول"ر تصوو" الدال"ترابط بين صورة سمعية  هي العǚمة اللغوية عند دي سوسير

     انتزع عنه الجزƇ  إنها الجزƇ من تصويت يتكون من الدال لتصور ما بعد أن«  :يبين ذلك قوله و

   )1(»ما لحق من السلسلة المنطوقةو  ما سبق 

  هي توليفة من الشكل الصوتي الذي يشار إلى المعنى الدال و فالعǚمة اللغوية ذات طبيعة مركبة « 

    الدال (الزوƜ المرتب على شكل ثنائيات مثال  هي التوليفة في الرياضيات، و )2(»دلولالمعنى نفسه المو

  ) .سوسيردي المدلول عند و

ة ال تربط اسما بشيƇ كما اعتقد اللغويون قبل، بل تربط سوسير عǚقة ذهنيدي فالعǚمة اللغوية عند 

 Ʃالمدلول"و  ،ل الصورة السمعيةمح "الدال"مفهوما بصورة سمعية ثم حدد المصطلحين ألمن اللب" 

 .محل التصور، لفصلهما عن علم النفƩ و المنطق 

1-4-ǌهومي لدƻام المưالن ǎمة دǘ3( سوسير للع( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
 .ƭ ،132 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  1
2 - ƫكامل فايز، الطبعة الثانية، الهيئة مصلوح و اتجاهات البحث اللساني، ترجمة سعيد عبد العزيز :ميلكا إفيت Ƈوفا

 .ƭ ،216 1996العامة للشؤون المطابع األميرية، 
3 - ƫعلم اللغة الحديث،  :جرهارد هلب ƣتاري Ƈترجمه و علق عليه سعيد حسن بحيري، الطبعة األولى، مكتبة زهرا

 .ƭ ،73 2003الشرق، سنة 

  روالتص

 التصور الصورة السمعية في البداية 

 المدلول

  المعنى 
  )جزء من الواقع(

 

 القيمة

 )5(رقم  شكلال

الدال         فيما بعد 
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   ) الصورة السمعيةالتصور و(ǚمات يعني بالربط بين فالنظام اللغوي لدǎ دي سوسير هو نظام للع

هي عǚقة متبادلة و السهمان في نموذƜ دي سوسير يوضحان هما أي الدال و المدلول، و العǚقة بين

  : )1(ذلك

  

 

  فيما بعد                              في البداية                                            

  

  

تصنيفها لذلك نجده يسميها أحيانا تحديد ماهية العǚمة اللغوية وفي قد وجد دي سوسير إشكاال و

ليست الدالالت التي يتكون منها اللسان أمورا  «: يتضƠ ذلك بقولهو "الوحدات"أو  "ت اللسانكيانا"

العǚمات الموجودة بينها هي التي يدرسها علم فهذه الحقائق الواقعية و ،تجريدية بل هي أشياƇ واقعية

       باجتماع إال ال يتصور وجود الكيان اللسانيو ،نطلق عليها مصطلƠ الكيانات العينيةو ،اللسان

  .) 2( »لالمدلوو الدال

  : قد اختلƻ دي سوسير مع المفهوم القديم في نقطتين و

         إن العǚمة اللغوية ال عǚقة لها بالصوت الحقيقي المعين المحسوƩ بوصفة واقعية فيزيائية« -

          للصوت ورال باألشياƇ الحقيقية الواقعية، فصورة الصوت يبدوان أيضا شيئا فيزيائيا أي صو

  )3( ...األشياƇ في عقل اإلنسانو

  العǚمة اللغوية بحيث إن العǚمة  افكǚهما جزƇال تتشكل العǚمة إال بالربط بين الدال و المدلول  -

  .»ال تشير إلى شيƇ خارƜ ذاتها 

باقي العǚمات مة مع تحديدها ينبثق من شبكة العǚقات التي تدخل فيها العǚفوصƻ العǚمة اللسانية و

  .تتحدد بشكل تقابلي اللسانية، و

بتقابلها مع باقي تكمن أهمية الوحدة فاللغة نظام من القيم، و هسوسير القيمة خƻǚ سابقيدي أضاƻ و

  .الوحدات

                                                 
        ƭ ،130 العام  محاضرات في علم اللسان: فرديناند دي سوسير -  1

-1 FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : 183     .  
 . ƭ ،130 العام  اللسان محاضرات في علم: فرديناند دي سوسير -  2
 . ƭ ،28  القضايا األساسية في علم اللغة :كǚوƩ هيشن -  3

  التصور
  

الصورة 
 الصوتية

  المدلول
  
 الدال

 نموذج دي سوسير الثنائي للعالمة ):  6(رقم  شكلال
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  : خصائص العǘمة اللغوية عند دǎ سوسير -1-5

  : خاصتين أساسيتين هما بدي سوسير عند اللغوية لعǚمة تتميز ا  

 )1( ...الخاصية  األولى  للمادة الصوتية كونها طولية الخط « :يقول :  )فقية األ( لخطية ا-1-5-1

        امتداد زمني ألنها تتحقق في األساƩ في إشارات سمعية لها ،أفقيةلها خاصية فالعǚمة اللغوية 

 تتركب ترتيبا األخرǎ ال العǚمات، و...كون أكثر وضوحا في اللغة المكتوبةيوتدرك في بعد زمني، و

يبدو الترتيب األفقي للعناصر في العǚمات اللغوية أمرا عاديا، أن له أهمية أساسية للتصور أفقيا و

         ترتيبا أفقيا   تركبتǚ فبينما ) الدال(اللغوي، فǚ يترتب ترتيبا أفقيا محضا ǚƹ الجسم اللغوي 

ƹير أّن له أهمية أساسية ... اللغوية أمرا عادياللعناصر في العǚمات يبدو القول بالترتيب األفقي و

بينما ال تركب " الدال"فǚ يرتب ترتيبا أفقيا محضا إال الجسم اللغوي ...للتصور اللغوي البنيوي

 تتƋلƻيصدق ذلك تماما على العǚمات األكبر، مثل الجمل التي في الغالب بشكل أفقي و     المضامين 

 .)2( » .من عǚمات أصغر مثل المفردات

       المدلولاللغوية أي العǚقة بين الدال و العشوائية في العǚقات:  )اǗعتباطية(الجزافية -1-5-2

ال توجد خاصية بصورة صوتية سببها خواƭ التصور الصفة الدائمة للعǚمة اللغوية والجزافية هي و

            عǚقة اعتباطية بين دالها يا أن العǚمة تنشƋ من دئسوسير يعتقد اعتقادا مبدي ف « ...أو صورها

  . )3( »بين مدلوله عǚقة معللةوو يقصد بذلك أن الدال ال توجد بينه ...مدلولهاو

ال ترتبط بƋية عǚقة " أخت"فكرة  هكذا فƎنو « :الدليل على ذلك وجود عدة دوال لمدلول واحد فيقولو

           حجتنا في ذلكو االعتقادصحة هذا  مع تتابع األصوات أ، خ، ت، ثم يعطي الحجة على داخلية 

 .  )4( ».وجود اللغات المختلفة ذاتهالقائمة بين اللغات وإنما هي االختǚفات 

كوكوك، واو التي يقلد : الكلمات المحاكية ألصوات الطبيعة مثل  «: من الممكن أن يستثني من ذلكو

  . )5(».تتعلق بمفردات تحيل إلى أصوامعنى يالمعنى، فالالشيƇ ) الصيغة(معها الجسم اللغوي 

  

  

                                                 
  . ƭ ،131 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  1

-1 FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : 43.  
 . ƭ ،35-36  القضايا األساسية في علم اللغة :كǚوƩ هيشن -  2
 . ƭ79 ،  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه  -  3
 .ƭ ،79 المرجع نفسه -  4
5  -  Ɲالمدخل إلى علم اللغة :كارل ديتر بونت  ƭ ،36 . 
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      Fouetسوط : مدلوالتها بالمحاكاة الصوتية مثل الدوال التي ترتبط و « أنسوسير دي يرǎ و

من جهورية إيحائية إال أنها ال تملك هذه الصفة به على السمع رƹم ما تستحوذ ...glasجرƩ حزن و

   مشتقة  fouetفكلمة  ،ة ال توحي بمبدأ المحاكاةبنيتها األصلية، إذ هي مشتقة من أشكال صوتيفي 

  .  )classicum"« )1"مشتقة من  glasو كلمة  fagusمن 

           هو بهذا يؤكد على مبدأ االعتباطية في العǚمة اللغوية القائم عنده على مبدأ المواضعة ويراد و 

على ما يتم استعماله من وحدات  الواحدذلك العقد الذي يتفق فيه أفراد المجتمع الناطق باللسان  «ه ب

  .)2(»يتداولونها في تواصلهم اللغويعبارات و

أفراد المجتمع الواحد  واضع عليهتفǚ يمكن للفرد تغيير ما االعتباطية تساعد على ثبات اللغة و      

 يث تكون اللغة واسطة بين الصوت أثر االعتباطية على مستوǎ قيمة العǚمة ح يتجلى و «

إذا لم يكن و .في مقابل فكرة ما يبدو اعتباطيا تماماسمعية الخيار الذي يستدعي قطعة  إنإذ ...الفكرو

يشتمل على عنصر  ةاألمر كذلك فƎن مفهوم القيمة يفقد شيئا من خصوصيته لكونه في هذه الحال

  .)3( » .الخارƜ مفروض عليه من

المؤسƩ الحقيقي لنظرية " بيرƩ"رق قد ففليه أما فيما يخƭ العǚقة بين المشير و المشار إ   

  :بين ثǚث إمكانيات لها  الحديثة العǚمات

       تسمى و )األول خير سببالحمى على المرض فاأل :ذلك مثال( إليه للعǚمة عǚقة سببية بالمشار  «-

  .هذه العǚمات المؤشرات 

رع األوضاع الحقيقية تصور خريطة الشوا: مثال ذلك ( المشار إليه ) تنقل (العǚمة تصور -

  .و تسمى هذه العǚمات األيقونات  )للشوارع

 .)4(»هذا ما يطلق عليه دي سوسير االعتباطيةعا إلى العرƻ إلى المشار إليه، والعǚمة ترمز تب -

 )5(»جزƇ من تصويت يتكون من الدال لتصور ما « : ارتباط الدال بالمدلول فهي تتمثل في فالوحدة

  .ال بقيمها الخǚفية في النظامال تحدد إبين طرفيها اعتباطية والجامعة  العǚقةو

  

  
                                                 

 . ƭ  ،79  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه  -1
2-  ƭ ،81المرجع نفسه . 
3  -  ƭ ، 82المرجع نفسه . 
 . ƭ ،28  اسية في علم اللغةالقضايا األس: كǚوƩ هيشن -  4
 .ƭ ،132 العام  محاضرات في علم اللسان: فرديناند دي سوسير -  5
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  انفصل عن كلدا كامǚ إال إذا تميز عن ƹيره وال يتحدد الكيان اللساني تحديو « :هقولو يبّين هذا ب 

ما يحيط به في سلسلة التحليل الفونيطيقي المادة الفونيطيقية، فهذه الكيانات المحصورة و المتميزة عن 

          فالتحليل اللساني عنده ال عǚقة ) 1( »آليته ي التي تتقابل في عملية اللسان وأو هذه الوحدات ه هاƹير

  .له بما هو مادي 

  :  منهƛ دǎ سوسير في تحديد أو حصر الوحدات -1-6

  : إن منهƝ تحديد الوحدات عند دي سوسير يتم بواسطة سلسلتين متوازيتين يستحضرهما المتكلم

  . Conceptsسلة التصورات سل –أ 

  . Images Acoustiquesسلسلة الصور السماعية  -ب

) أ، Ɯ، د( التحديد الصحيƠ يقتضي أن تطبق التقسيمات و أنواع التجزئة في سلسلة الصور السمعية و

  : على تلك التقسيمات المماثلة في سلسلة التصورات، و الشكل التالي يوضƠ ذلك 

  

  

  

  

تƋخذ المعنى ) التصويريةبين سلسلة الصور السمعية و(ازيكون فيها التقسيم بالتوهذه التجزئة التي يو

يعطي مثاال على ذلك اللفظ ، و) 2(" وحدة حاملة للمعنى" بعين االعتبار حتى يمكن أن يطلق على مقطع 

sizlapra .  

 ƻالتقطيع من الحر Ƈل عن كيفية ابتداƇوتسا"L "تكون الكتلة الصوتية وsizl هانت وحدة، لكنكما لو ك 

استخدم التقسيم ذا المقاطع ورات المندرجة في هذه العبارة، وألن التقطيع يتوخى التص ذلك، رƹّي

   *)3(ينت هذه التقسيمات باعتبار المعنى الذي يرتبط بهذه العباراتبتعلمها، وت  si-z-l-apraاألربعة 

مقارنة هذه « دات حاملة للمعنى، فعليناإذا أردنا التحقيق من أننا توصلنا عن طريق التقطيع إلى وحو

يجب أن نتمكن في كل حالة أن نفصل هذه لعبارات التي تصادق نفƩ الوحدة والعملية بسلسلة من ا

  . )4( »الوحدة ذاتها عن سائر السياق

                                                 
 . ƭ ،131 العام  محاضرات في علم اللسان: فرديناند دي سوسير -  1

2   - FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : .133  
 . ƭ ،132-133 العام  لسانمحاضرات في علم ال: فرديناند دي سوسير -* 3
4  -  ƭ ،133المرجع نفسه . 
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b
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          هاذلك بتقطيعلوحدات، وابنوي الوصفي في تحديد نǚحظ أن دي سوسير اعتمد المنهƝ الو 

  .مساعد في ذلك باعتماد التقابل كمبدأ أساسي ) الوحدات(ألجزاƇ إلى أصغر ا

  .و الكشƻ عنها لوحداتلمبدأ الهوية في تحليله ن منهجه استند إلى فلسفة أرسطو وكما أ

تنتظم فيه جميع أن كل وحدة تحدد قيمتها مع الوحدات األخرǎ ضمن نظام  إذ  التقابلمبدأ عتمد و ا

" عبد الرحمن حاƜ صالƠ"هذا ما أكده الدكتور وي عǚقات تركيبية، أي تدخل فالعناصر مع بعضها 

ǎاللساني لد «: أن حيث ير Ɲمن فلسفة أرسطو استناده على مبدأ  مما يبدو مستمدا سوسير يالمنه

          التي ينظر أصحابها دائما réifianteصية يشختنظرة الالهو أساƩ و حداتالهوية في تحليله للو

        هو ما نجده مثǚشياƇ وكذوات حتى ولو كانت أحداثا وهي نظرة تƋملية محضة ولى األشياƇ كƋإ

         لهوياتها  هتحديدوعلى مستوǎ التحليل الفونولوجي  )الفونيمات( في تشخيصه الوحدات الصوتية 

ام إذ أن كل عنصر يتحدد بتقابله مع العناصر األخرǎ ضمن نظ oppositionعلى أساƩ مبدأ التقابل 

صوتي تنتظم فيه جميع العناصر بعضها مع بعض باندراجها في مجموعة من األجناƩ يتمايز بعضها 

عن رؤية تصورية صادر من الصفات، فكل هذا  له أو يتحدد سلبيا بما ليƩ عن بعض، بصفات معينة

ليل من مبدأ التح المستمد inclusionالتضمن  ال تعرƻ من أنواع العǚقات إال نوع االندراƜ أو

  .)1(»...النوعو القائم على مفاهيم الجنƩ، الفصل  ياألرسط

  

   :الوحداتالصعوبات العملية في تحديد أو حصر -1-7

تحدد وحدتها في البداية ألن مختلƻ العلوم الوحدات اللغوية في تحديد  إشكاالدي سوسير طرح   

  .اا الخاƭ بهالكشƻ عن وحدات اللغة في نظامهفيصعب على اللساني  ،إال علم اللسان

               على مبدأ التقابل و القيم الخǚفية و ذلك باعتماده في تحديد الوحدات  همنهج بين دي سوسيرو 

وجد إشكاال مرة أخرǎ في مدǎ تطبيق هذا المنهاƜ البسيط من الوجهة  هلكنو، حتى تميز الوحدة

   . عن الوحدات في األلفاظ النظرية، فبحث

  

  

  

  

                                                 
 . ƭ  ،60  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  1
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           أنها مكونة «وجدنقسم إلى أربعة وحدات والذي ي sizlapraى المثال السابق يرجع إلو

           ها ƹير أننا ما نلبث أن نفشل عندما يحتد الجدال حول طبيعة اللفظ، فƎن تƋملنا .تعلم.من كلمات أ

لو أردنا ة، وض لمفهومنا عن الوحدة الشخصيالمقصود من ذلك مخالƻ متناق أنقليǚ تبين  في األمر

 Ʃاالقتناع بما ندعي ينبغي أن نفكر فقط في لفظ الفرcheval  و جمعهchevaux  مجال للقول ǚف ،

  .)1( » ...لكن مقطع التصويت مختلƻ ذه وحدة عينية فالمعنى واحد بعينهبƋن ه

بذلك و حراƜدات، يجد نفسه أمام قياƩ اإلعند تطبيقه لمبدأ التقابل لتحديد قيمة الوحدة مع باقي الوحو

هذا األخير في ذاته بالƸ التعقيد مثال ذلك التركيب المزجي الوحدة في مكان اللفظ، و إلى استبداليصل 

Porte Plume التي تجمع بين االسم و الصفة( الكلمات المشتقة ، و (Malheur.eux )الشقي. (  

مورفام و رفض إلحاق الجملة فظ وحدة يصعب تحديدها لذلك يرǎ أن الوحدة تتمثل في الفونام أو اللفال

 .بالوحدات ألنها تنتمي للكǚم، و تخضع الختيار المتكلمين 

  : تحديد الوحدة في النưام -1-8

حسب تمثيله لها بلعبة - أو الحجر ) الوحدة(العǚمة اللغوية بƋّن في كتابه  "دي سوسير" كد أ

 Ɲإنما قيمته في ال قيمة له في ذاته أي في مادته وال - الشطرنǚمات الصورية الشكلية التي بينه ع 

  .من وضعية ما في نقطة زمنية ما ضبين سائر األحجار و

  مجموعة  «: الذي يعد systémeة مثلها ضمن النظام يفقيمة كل وحدة بتقابلها مع وحدات لغو

      بقية الوحدات ومع مجموع النظام تتحدد كل منها في ضوƇ العǚقات التي تتبادلها معمن الوحدات 

  أي أنه ليƩ مجرد مجموعة من الوحدات في ذاتها بل هو نظام من القيم أي ما تحمله تلك الوحدات 

  )2(» ...من اختǚفات معنوية 

  " : روجي فان روفالد"األسƩ المنهجية لمفهوم النظام اللساني حسب مǅ و 

        يه من اختƻǚ يعد النظام مركب من مجموعة من األنظمة الفرعية التي تعكƩ مدǎ ما ف « -

  .ل و الثبات في درجات التعقيد و التماث

  

  

  

                                                 
 . ƭ ،134 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  1
 .ƭ ،87  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  2
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  .خضوعه ألبعاد الحركية يتطلب منه أن يكون مثبتاو النظام  انفتاح -

 .دراسة الترابط الوظيفي بين الظواهر النظامية واجبة من داخل المجموع الكلي للمعطيات اللسانية  -

يشكل شمولية تلك باط األفقي والعمودي بين وحدات اللغة واللساني حصيلة االرتالنظام ضمن عمله  -

  ...النظرة الكلية لتلك الوحدات في مرحلة معينة

نيين مفهومين إلى العǚمة اللسانية كوحدة مركزية للبحث في ظل اعتبار العǚمة والنظام اللسا النظر -

   )1( »خريرتبط كل منهما باآل

          بƋن ليƩ مجرد مجموعة من الوحدات المنتظمة«:"عبد الرحمن حاƜ صالƠ"يؤكد الدكتور و

  .)2(» المتناسبة بل هو التناسق ذاته كعامل له تƋثير في المجموعة أو أجزائهو

إن نظام اللغة ليƩ مجرد نظام من الوحدات في ذاتها بل هو مجموع قيم خǚفية تخضع لمبدأ 

حيث هي جزƇ من نظام ال تضطلع بداللة فحسب فالكلمة من ... «التقابل الذي تؤسƩ عليه آلية اللغة 

ƭ3(» ...بل تضطلع بقيمة على وجه الخصو( .  

بƋنها ما يمثل المعاني الخǚفية التي تحدد معنى  «تحدد ي المظهر األساسي للوحدة وهفالقيمة 

         تتقابل معها استبداليا في النظام نفسه والعǚمة بالنسبة لغيرها من العǚمات التي تشترك معها 

) paradigmatiquement ( مة وǚأما الداللة فهي ذلك المعنى المعجمي الوصفي الذي ترتبط فيه الع

  .)4( »بالواقع الخارجي عن المدǎ اللغوي

            أخذ مبدأ القيمة ن حسب عǚقة الوحدات في النظام وسوسير، فقيمة الوحدة تكو يهذا ما بينه دو

  .من االقتصاد

في الصفة نا نفكر قبل كل شيƇ في الخاصية ونتحدث عن قيمة لفظ ما على وجه العموم، فƎنفعندما  «

           التي يكون اللفظ ممثǚ للمعنى، إذن المعنى هو الجزƇ المقابل للصورة السمعية فكل شيƇ يحدث

       موجودا ذلك في مجال اللفظ الذي نعتبره كمن لو كان مجاال مغلقا الصور السمعية والتصور و بين

   .)5( »في ذاتها

  

 
                                                 

 . ƭ ،49  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  1
2  -  ƭ ،50المرجع نفسه . 
3  -  ƭ ، 88المرجع نفسه . 
 .المرجع نفسه -  4
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  : يوضƠ دي سوسير أن المعنى خاƭ بالصورة في اللفظ ذاته بالشكل التالي و

  

  

  

  

  

ǎقة لها بالوحدات األخرǚالسهمان يوضحان أن المجال مغلق و أن الوحدة ال ع.  

        في النظام مة عنده فǚ تنتƝ و ال تتحدد إال بوجود الوحدة في عǚقات مع باقي الوحداتيأما الق

  .)1(و الشكل التالي يوضع ذلك

  

  

  

  

هذا الشكل بين أن القيمة تكون في سياق تتالي الوحدات و تقابلها، و مجال مفتوح حيث تدخل الوحدة و 

 .ام العǚقات ظفي ن

  : أسƧ القيم -1-9

  : سوسير أسƩ القيم و كيƻ تخضع لمبدأين هما دي بين 

- » ǅالتباي  : Ƈآخر قيمته معلومة متباين قابل ألن أي أن أي شي Ƈيعوض و أن يستبدل شي.  

-   ǈيمكن أن نقارنها مع: التشاب Ƈما تكون قيمته هي الشرط و أشياƩهكذا يمكن ، و)2( »...العك

   :، فيصل إلى أنه  ا أو يقابلها والقيمة ليست ثابتةحسب دي سوسير أن تحدد قيمة الوحدة بما يشابهه

        ال تتحدد الوحدة تعيينا دقيقا رǎ مماثلة وألفاظ أخرǎ مقابلة وحدة من خǚل قيم أخيمكن أن تحدد الو «

 هي لها قيمة على األخƭ ألنها جزƇ السياق، فهي ليƩ لها معنى فقط، ومع ما يوجد في  بتضافرهاإال 

  )3( ». دي سوسير يؤكد أن التقابل هو اآللية التي تعطي قيمة الوحدةلنظام، ومن ا

                                                 
  ƭ  ،146 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -1

1 - FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : .183.  
2  -  ƭ  ،146المرجع نفسه. 
 .ƭ ،147  المرجع نفسه - 3

 )9(شكل رقم ال    
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 دال
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وليAvoir peur،  Ʃ، هاب Craindre، خاRedouer  ƻخشي في الفرنسية  «: ذلك ل ي مثااليعطو

    ) 1( ».  ال تقابلهالها قيمة خاصة لو

العربية ي اللغة السنسكريتية وأعطى مثاال عن الجمع فالشƋن بالنسبة للوحدات النحوية وو كذا 

، خǚفا للفرنسية، إذ هي خالية، من صبغة )لجمع اإلفراد، التثنية، ا( اللتين تشمǚن ثǚثة أحوال لǚسم 

         تتعلق بالسياق" الجمع"فقيمة  « السنسكريتيةن أن نعطي نفƩ القيمة للفرنسية والمثنى، فǚ يمك

  ) 2( »ما يحيط به و

فما الذي جعل  «: قد وضƠ دي سوسير قيمة الوحدة من خǚل لعبة الشطرنƝ في قوله و

،ǚأو الصلصال  حصانا يكون كذلك مث Ɯإذا كان الخشب أو العا ǎمادته إذ يتساو Ʃأنه لي Ơمن الواض               

         نه يمكن أن يحل محله لعبة ألليƩ شكله المحدد أيضا  إذا يضع في أثناƇ و . إلƣ...أو الحديد

    فرد  جزافية، و من المؤكد أنه ليƩ تصورات أيضا التي كل أخرǎزر من األزرار مثǚ في حال 

األمر وأو قيمته  همن الناƩ عنه بل فقط عǚقاته المحددة من نظام اللعبة باألشكال األخرǎ أي اعتبار

ƭ3( »نفسه للوحدة التي ال توجد إال في نظامها الخا(  

نها شيƇ مختلƻ عن الوحدات يؤكد دي سوسير أن السمة األساسية لتحديد الوحدة هي أو

ǎتوجد في اللغة إ  األخر ǚال وحدات مختلفة دون عناصر موجبة ف.  

كل فارق مميز بوجه عام  ،ال يوجد في اللسان إال الفروق المميزة و فضǚ عن ذلك يفترض «: قال 

           وجود حدود فيها أطراƻ إيجابية عليها ما يبني ذلك الفارق المميز، أما في اللسان فǚ توجد

مدلول لتبين ، و لو أننا أخذنا الدال أو ال ƻsans termes ية من تلك األطرالإال فروق مميزة خا  فيه

أنه سبق وجودها النظام اللساني بل هناك فقط  يدعنأن اللسان ال يحمل أصواتا و ال معاني قد    لنا

 . )4(»...النظامذلك عن  انتجتانحدرتا و و فونيطيقية قد  فروق تصورية

اختǚفات، فǚ يوجد ل وفق ما تحويه من تشابهات وتعم فنصل حسب دي سوسير إلى أن اآللية اللغوية

  .في اللغة إلى االختǚفات و تحدد الوحدات بقيمها الخǚفية 

                                                 
 .ƭ  ، 147العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  1
 . ƭ ،148 المرجع نفسه  -  2
 . ƭ ،34  القضايا األساسية في علم اللغة :كǚوƩ هيشن -  3
 . ƭ ،153 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  4
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            ) قطرة( Goutteبين و) راحة اليد( Paumeو ) تفاح( Pomme: مثاال لذلك بين  ميقدو «

ا إال أنها مختلفة من حيث إن كانت متشابهة صوتييبين أن الوحدات و ، لكي) أتذوق( je goutte  و

  .)1(» قيمتها  العǚمة الداللة ومن االختƻǚ تستمد

           االختƻǚ، فالهوياتو أنواع التضاد و،عملياته تدور على الهويات المتماثلةفƉلية اللسان و

تا ال تعمل آليو التضاد،اللغة يرتد إلى التقابل وفكل شيƇ في  ،تغايروب الهي النقيض المقابل لضر

       هو المبدأ المساعد ، وثنائياتهاالختƻǚ إال بوجود مبدأ أساسي بني عليه دي سوسير والتشابه 

يؤكد دي و، فاللغة خاضعة لنظام من التقابǚت oppositionالتقابل في يتمثل و على تحديد الوحدات

فاللسان إن صƠ ...دالتضاشيƇ في اللغة يرتد إلى التقابل وإن كل  «:بقوله المبدأسوسير على هذا 

      من بين أنواع التقابل التي يشمل عليه اللسان نجد و ،التعبير عبارة عن جبر جمع عباراته شديدة التعقيد

ال الحالة النحوية اإلعرابية إال أسماƇ مختلفة تدل بطرق ضها أبلƸ من بعض، فليست الوحدة وأن بع

  ) 2( »... التقابل اللسانية متعددة على نفƩ الظاهرة العامة، فهي كيفية أنواع

  لم تكن الوحدة و...« .خلƭ إلى أن صعوبة تحديد الوحدات ترجع إلى عدم تبني مبدأ التقابل و

لو كانت الدالالت اللسانية قد تƋسست على الفروق  ،ال الظواهر النحوية مثل الحاالت اإلعرابية لتخلطو

  ) 3( »... المميزة ال على ƹيرها

سƩ عليها باقي المبادƏ في نظام وسير الوحدات هي التقابل التي تؤا دي سأهم آلية حدد بهو

في تحديد الوحدة بسماتها الخاصة بها في ذاتها دون تحديد عǚقتها  فيكون بذلك اختلƻ عن سابقيه للغةا

 .االختǚفات  شكل ال مادة وال يوجد فيها إالفهي ة، يبباقي الوحدات في النظام، فاللغة بنية صور

 conceptuellesال أصواتا تسبق النظام بل اختǚفات تصورية إن اللغة ال تتضمن أفكارا و «: ولفيق

أخرǎ صوتية مستمدة من هذا النظام، إن ما يوجد في عǚمة ما من فكرة معينة أو من مادة صوتية و

  ) 4( »... األخرǎ العǚماتمما يوجد حولها في  أهمية هو أقل

 خصائصها المادية بل من خǚل تقابلها مع وحدات النظام الذي يتƋسƩ  فǚ تتحدد الوحدة من خǚل

  .يجابية إعلى التقابل دون عناصر مفردة 

  

                                                 
 . ƭ84 – 85  ، مبادƏ اللسانيات البنوية: دبه طيب -  1
 . ƭ ،154- 155 العام  محاضرات في علم اللسان :فرديناند دي سوسير -  2
 . ƭ ،155 المرجع نفسه -  3
 .ƭ ،85  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  4
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  : الوحدة تدخل في مجموع من العǚقات المستندة إلى و 

- ǈسوسير في فكرة الهوية دي هذا ما طرحه و:  التشابIdentité  حيث تحدث عن الهوية بصدد

     خط سيره و إن تشابهت عرباته هو وقت ذهابهيحدد قطارا دون اآلخر وين أن ما قطارين لكي يب

         مع الوحدات اللغوية مختلƻ الظروƻ، فكذلك الشƋن بالنسبة للوحدة فما يميزها هو عǚقاتهاو

بين بقية خر عن الثوب ووجه الخƻǚ بينه و، كما قدم مثاال آ ليƩ الكيان المادي لهافي النظام و

 .األثواب

  .النظام  الوحدات في باقي عها متقابلال بإد الوحدة حدفǚ ت  :التقابل  -

الرسم البياني وقيمتها ة واكتشƻ دي سوسير في تحليله لنظام اللغة المبادƏ اإلجرائية التي تحدد العǚمو

 :الجدلية بين هذه المبادƏ يبين العǚقاتالتالي 

 االختƻǚ            التشابه   -

- ƻǚالتقابل            االخت 

  )1(ايزمالتقابل              الت -

     سƩ ؤفقيمة الوحدة تتƋسƩ على هذه المبادƏ اإلجرائية من خǚل شبكة العǚقات في النظام، فت

 أمبد(على التشابه أي على أشياƇ متشابهة يمكن أن نقارنها مع ما تكون قيمته هي الشرط أو العلة 

 )2( »...قطعة من الفرنكات أو مع نقد من نظام مالي آخر الدوالر « :، مثǚ )مستوحى من االقتصاد

في نظام  Paumeو  Pommeالتشابه في اشتراك عǚمتين في نفƩ التلفظ بين «: ومثال ذلك

   .    )3(» )البصيرة(عين و )الجارية(في نظام اللسان العربي بين عين و ...الفرنسي

ك لال يمسبق أن العǚقة بينهما جدلية، و مبدأ االختƻǚ و قد مبدأ التشابه وحدة ال يكفي فǚ بد منو «

ا كان متجليا في صورة التقابل، ألن العǚمات ال تكون في وضع ذمفهوم االختƻǚ صفة اإليجابية إال إ

       االختƻǚ التقابلي بين الوحدتين الصدق : مثال ذلكامها، وسلبي إال عندما تكون منعزلة عن نظ

  .) 4( »ى التضاد في نظام اللغة العربية نعن معنى وظيفي هو معالكذب يسفر و

  

  

                                                 
 .ƭ ،85  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  1
 .  ƭ ،146 العام  ضرات في علم اللسانمحا: فرديناند دي سوسير  -  2
 .ƭ ،85  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  3
4  -  ƭ ، 86المرجع نفسه. 
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               يتجلىوهما التقابل والتمايز، و للوحدةبمبدأين آخرين لتحقيق القيمة الداللية اللغة تعمل آلية و

            لإن االختƻǚ ال يكون إيجابيا فاعǚ إال إذا حقق بين العǚمات صفة التقاب « :في قوله ذلك

          عǚقاتها الخǚفية بتغيرتحدد للعǚمة قيمتها النسبية المتغيرة لايز، هذا التقابل ينتهي إلى التمو

ليƩ بينهما ƹير وا مختلفتين إنهما متمايزتان فحسب، كل دال و مدلول ليست   عǚمتين تشمل إن 

   ) 1( »... التقابل

قيمة إيجابية عندما تكون في معزل عن السياق، وبية لها فحدد دي سوسير نوعين لقيم الوحدة، قيمة سل

  .يتحدد ذلك بمبدأ التقابل ايرة لباقي الوحدات في النظام،ومغفي السياق من حيث كونها مختلفة وللوحدة 

   إن تحديد الوحدات القائم على عǚقات اختƻǚ داخلية أي تحديد باطني ممكن أن يجري   

هما محور العǚقات التركيبية ما مبدأ العǚقة بين العǚمات، وهعلى محورين أساسيين يقوم علي

R.Syntagmatique  قات االستبداليةǚو العR.Paradigmatique  ق «: فيقولǚات إن ضروب الع

حيث يكون كل واحد من تلك  يناينبأنواع الفروق المميزة الحدود و األلفاظ اللسانية تقع في مجالين متو

  و إن تقابل هذين الصنفين من العǚقات ...ولدا و محدثا ألنماط معينة من القيمالضروب و األنواع م

  .)2( » .الفروق المميزة يجعلها ندرك صيغة كل منهماو

فمن ناحية أولى نجد في كل قول استبدالي أن األلفاظ تعقد  «: محور العǚقات التركيبية بقوله  يحددو

  من العǚقات المبنية على الخاصية الخطية الطولية للسان  فيما بينها حسب ترتيبها في سلسلة ضروبا

في نفƩ الوقت، هذه العناصر انية للتلفظ بعنصرين اثنين معا وتنفي كل إمكوهي خاصية تستبعد و

ǎة بنيوية و تترتبل واحدة تلوƹم وتلك صياǚفي سلسلة الك ǎالترتيب هذه مزاوجات األخر ƻطر

)Combinaisons (على تسميتها  المعتمد على االمتدادهذه المزاوجات و Ơالمكاني يمكن أن نصطل

  .) contr.tous.relire( « )3: (محور المركب التركيبي مثل 

 ما لحق سب قيمتها إال بتقابلها مع سبق وتتمثل أهمية هذه العǚقات في كون الوحدة ال تكو

ǚقة حضوعلى هذا المحور أو كليهما معا، فعǚهي تقوم على لفظين ر وقة محور التركيب هي ع    

  .أو أكثر 

  

                                                 
 .ƭ86  - 87،  مبادƏ اللسانيات البنوية :الطيب دبه -  1
 .156العام ، ƭ  محاضرات في علم اللسان: فرديناند دي سوسير -  2
  .ƭ ،160 - 161 المرجع نفسه  -  3

3- FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : .202 - 201  
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فهي تلك العǚقات التي تحقق وظيفتها إدراك الترابط الذهني الحاصل بين  أما العǚقات االستبدالية«

  تترابط ما يمكن أن تقسم معه شيƇ مشترك وأن تحل محلها مالعǚقة اللغوية و العǚمات التي يمكن 

عǚقة محور هو الدماƷ ومحل هذه الترابطات قات مختلفة ومجموعات تسودها عǚفي الذاكرة مشكلة  

 :  داعي المترابط هي عǚقة ƹياب مثلاالستبدال ذي الت

Enseignerأعلم ، وRenseignerكذلك الزوجين من األلفاظ ، وchargement، armement  وكذلك

ال شعورية  كيفية ، فƎن لفظ التعليم يشير في الذهن بapprentissage éducationالتعلم التربية و

  )1( » ...مجموعة من األلفاظ

  :)2(يمكن توضيحها بالشكل التاليو

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

  

       و عدد آخر من الوحدات خارƜ السياقالعǚقة بين وحدة موجودة في السياق  يوضƠ هذا الشكلف

   ة ƹياب قائمة على التداعي والوحدات المستدعاةعǚقلهذا يعتبرها و -ات في الدماƷطحسب التراب-

  .مع الوحدة المدروسة في الشكل أو المعنى 

 Ʃأما النقاط في الخط االستبدالي فتبين إمكانية زيادة وحدات ال متناهية مشابهة للوحدة السابقة على عك

  عǚقة ياق هي وحدات المحور التركيبي، ألن عǚقات هذا المحور بين الوحدات المتتابعة في الس

                                                 
 . 161-160العام ، ƭ  محاضرات في علم اللسان: فرديناند دي سوسير -  1
2  -  ƭ ،161المرجع نفسه.  

2- FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale, P : .202  

 تعليم

Enseigner 

Enseignons 

Etc 

Etc 

Clément 

Justement 

Etc 

Etc 

  تعبير 
تبديل

Apprentissag

 Changement تعلم

 تسليح

Armement 

Etc 

Education 

 تربية

Etc 

 )10(شكل رقم 
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الذي ) signifier(و يظهر ذلك في الدال تين أو أكثر في التتابع الخطي، حضور تكون بين وحد

         غلقالمجال متي كل جزƇ منه عقب جزƇ آخر ويمه إلى أجزاƇ يƋسيمكن تقيتصƻ بالخطية و

نمثله على شكل هو فعل مركب موحد يمكن أن و)  de.faireانحل («:محدودية الوحدات، مثال ذلك أي

  : ) 1(»، و ذلك على النحو التالياأفقي يقابل السلسلة المتلفظ به

  

     

  

      دي سوسير يمثǚن الجانب اإلجرائي للنظام حسب ) التركيبي الترتيبي و االستبدالي ( فالمحوران 

  :ويمكن التوضيƠ بالشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

          هالبغلق، حيث تكون قيمة كل وحدة حسب ما قنǚحظ أن مجال الوحدات في محور التراكيب م

  .نضيƻ وحدات ال تخضع لهذا النظامو ال يمكن أن  من الوحدات،ما بعدها و

فالمجال مفتوح حيث يمكننا استبدال عدد ال متناهي من الوحدات التي تتواتر في المحور االستبدالي أما 

   .إال في نظامها الخاƭ بها قيمت لها عند دي سوسير الفالوحدة ، موضع معّين من التركيب

  

  

  

  
                                                 

  .ƭ ،164 العام  لم اللسانمحاضرات في ع: دي سوسور فرديناند -  1
-1 FERDINAND de saussure, cours de linguistique générale ,P : .205  

DE – Faire 
  حùùل -إن    

تاالستبدالية
العالقا

 ةـبيـرآيـــالعالقات الت

  المعرفة

  الجهل
لمــالع

  سبب
 أساس

  الفشل
 النجاح

 اإلرادة

 )11 (شكل رقم ال
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  ) : الغلوسيماتيƿ ( النưرية النسقية  -2

المشتق من الكلمة  " Glossématiques" أدخل علماƇ كوبنهاجن مصطلƹ Ơلوسيماتيك   

للتƋكيد على فصل نظريتهم اللغوية عن الدراسات اللغوية السابقة  ،التي تعني اللغة " Glossa" اليونانية 

التي ال تحاول إدراك اللغة  ويةƋثرة باألنثروبولوجيا و السيكولوجيا و ƹيرهم من الظواهر ƹير اللغالمت

  .لها قوانينها الخاصة بهاكبنية مستقلة بذاتها 

المضموني للغة       حاول علماƇ هذه المدرسة نقل المنهƝ الفونولوجي في وصƻ الفونيم إلى المنهƝو 

ظهرت  1934منذ سنة ، وBrondl وندلوبر Hjelmslevسليƻ على يد هيلم 1933ست سنة وتƋس

دعت إلى إقامة و Travaux de cercle linguistique de copenhagen حلقة كوبنهاجن اللغوية

    تهتم بوصƻ الظواهر اللغوية  universelلسانيات عملية مبنية على أسƩ رياضية و منطقية كلية 

واتسمت هذه النظرية )*méta langue )1»لق لغة علياخوتحليلها وتفسيرها بطريقة موضوعية و

هي تهدƻ إلى إرساƇ ادة و تدرƩ بنظامها الخاƭ بها، ومال ركزت على اعتبار اللغة شكǚبالتجريد و

 ƭإجرائي يمكن من فهم كل النصو Ɲمنه.  

ون مباشرة التي ترǎ أن المعرفة العلمية يجب أن تك ةالوصفية الجديد) النسقية(يماتيك ساعتمدت الغلوو

  .يمكن تطبيقها، و المقوالت العلمية تصاƷ في لغة تفي بمتطلبات المنطق الشكلي

       ) 2(»" التطبيق+ المنطق = ية الجديدة ضعفالو «

اعتبر الوحدات أشكاال ال تحدد قيمتها داخل نظام في دراسته للغة التجريدات و ƻيلمسليهلذلك استخدم 

  ة الشكل وحدة منفصلة القيم فهي شكل ال مادة لذلك يبحث علم اللغالعǚقات، فاللغة عنده نظام من 

تحدد و"  formes" الوحدات تعرƻ باألشكال ف «ال تهم المادة التي تتحقق فيها اللغة و ،عن المادة

  .)S )sentese، جملة cصامت vowel الصائت يرمز له بù: برموز عرفية مثال ذلك 

فالغلوسيماتيك ) 3( »ميع التواليƻ الممكنة لعǚمة لغوية معينةالشكل هو كمية مجردة إنه يعين جو 

  ) 4( ».معنىذات هو أصغر وحدة و  «) Glosséme(تهتم بدراسة الغلوسيم ) النسقية(

  

  

                                                 
1* - ƫعلم اللغة الحديث  :ينظر جرهارد هلب ƣتاري ƭ  ،107 . 
 . ƭ  ،93  القضايا األساسية في اللغة :كǚوƩ هيشن -  2
3  - ƫميلكا إفيت:Ʃاتجاهات البحث اللسان  ƭ ،332 . 
 . ƭ  ،232 2001الحديثة، الطبعة األولى، دار صفاƇ، سنة  علم اللسانيات :لجليل عبد القادرعبد ا -  4
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يعني مƋخوذ من اليونانية، و ƹ (Glossémeلوسيم(إن مصطلƠ « : يحدد في معجم ليفاندوفسكيو

يƻ فهو أصغر الوحدات اللغوية، إنه عبارة عن العǚقة ، أما عند هيلمسلGlossaاللسان أو اللغة 

 في الجانب التعبيري وبليريم - نية فارƷمƋخوذ من الكلمة اليونا- Kanem) الكنيم( الفونولوجية بين 

"plerem " ريقية وƹاشتق من اإلpleros في الجانب الداللي و Ɛيسمى مجموعها بمعنى ممتل

  ) 1(» ... الغلوسيم

  :  تتƋلƻ من قسمين" Glosseme"  فالوحدة النحوية

   .)فيه خواƭ مادية للمادة الفونيم ألنرفض هيلمسيليƻ ( الذي يقابل الفونيم ) كينيم(وحدة التعبير  -

  .المونيم، المورفيم  تقابل)           Ploreme(وحدات المضمون  - 

      ذهب قي الوحدات، ومع بافي عǚقاتها  قيمتهاتكمن تحدد الوحدة حسب موقعها في النظام، و و

بذلك فƎن اللغة نظام من القيم بارات هي وحدها التي لها وجود، والمجردة للع valeursإلى أن القيم 

  . أي دراسة البنية الداخلية للغة Limanenceيميزها مبدأ المحايثة 

ير بثنائية مستوǎ التعب عند دي سوسير "الدال والمدلول" استبدل طرفي العǚمة اللغويةو

)expression plane (و ǎالمحتو ǎمستو)contenants plane (من هذين أكد أن اللغة تتكون ، و

تنتƝ عن هذه ى ثنائية أخرǎ هي ثنائية الشكل والمادة، وكل مستوǎ يخضع بدوره إلوالمستويين، 

  .التعالقات أربع طبقات منطقية 

   .مادة التعبير - 1

   .شكل التعبير - 2

  .) لمحتوǎ ا( مادة المضمون  - 3

   .)المحتوǎ (  شكل المضمون - 4

  :  )2(يمكن تمثيل ذلك بمخطط  الطبقات األربعو

  شكل التعبير  مادة التعبير

  شكل المضمون  مادة المضمون

  

                                                 
 . ƭ95 ، القضايا األساسية في اللغة :كǚوƩ هيشن -  1
 .ƭ  ،97 المرجع نفسه -  2
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        ليƩ لعلم اللغة عǚقة و ،مسبق هشكل في مقابل المادة وجودبما أن اللغة شكل ال مادة فƎن الو

عبير فمادة الت« : عبر عن ذلك هيلبƝ بقوله دين في الجهة اليسرǎ، والموجوإال بالمستطيلين القالبين 

ظام الفونولوجي الخاƭ بكل الن(هي متماثلة في كل اللغات، وشكل التعبير و) المادة الصوتية(عنده هي 

شكل العالم الخارجي ومظاهره، وهي متماثلة أيضا في كل اللغات، و وقائع(مادة المحتوǎ هي و) لغة

  )1(» .وǎ و هو النحو الذي يقوم بتنظيم المادة و ترتيبها و تحديد العǚقات بينهما في كل لغةالمحت

   )2( :قد صور هيابƝ مخطط الطبقات األربع في شكل مختلƻ ولكنه ال يختلƻ في مضمونهو

  مستوǌ المحتوǌ         مستوǌ التعبير                                 

  شكل المحتوǎ         مادة المحتوǎ            شكل التعبير    مادة التعبير         

  الداللة                   النحو            األصوات           الفونولوجيا       

  علم اللغة                                  

  

 فǚ يتبع علم اللغة  )3(»المادة عǚمة على الجانب ƹير اللغوياللغوي و  فالشكل عǚمة على الجانب«

علم الداللة ليƩ إال علمين وعلم األصوات وعǚقتها ببعضها البعض، إال أبنية الفونولوجيا والنحو و

  .مساعدين لعلم أبنية اللغة 

2 -1- ƿالعامة للغلوسيماتي ƍالمباد :  

  : مجموعة من المبادƏ على تƋسيƩ نظرية لسانية علمية وصفية معتمدا على  يلمسليƻه ملع  

يجمع بين ثǚثة ختيار واالاعتمد فيه على المǚحظة و: " Empirical principe" التجريبية  مبدأ -

 .non contradictionsالǚتناقض  - :معايير 

  .exhaustivityالشمولية  -         

  )simplicity. )4التبسيط  -         

لكل التراكيب المنطقية، فǚ بد أن يصƻ علم اللغة اللسان وصفا  تكون هذه المعايير القاعدة األساسيةو

لتكون  مةسليƻ مبدأ اإلحكام والمƇǚيلمه، و أضاƻ خاليا من التناقض و شامǚ و بسيطا قدر اإلمكان

   .النظرية اللسانية منطقية تلبي مقدماتها شروط التطبيق

                                                 
 .97القضايا األساسية في اللغة، ƭ  :كǚوƩ هيشن -  1
 .المرجع نفسه  -  2
 .المرجع نفسه -  3
 . ƭ ،120-121 مبادƏ اللسانيات البنوية :ب دبهينظر الطي -  4

 )12(شكل رقم ال
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  : إجراƅات التحليل  -2-2

أساسية مماثلة للغة ) معرفية(ن اعتبارات ابستمولوجية ام اللغة مفي تحليله لنظ هيلمسليƻانطلق 

   ا من العناصرمحدود امن خǚله أن تحلل عدديمكن حيث الحظ أن في كل عملية يوجد نظام تراسل 

  .فيما يتعلق باللغة فƎن العملية هي النƭ و النظامو

  )1( العملية= النص + النưام = اللغة 

        ƹيرها م، النظام والعملية، التعبير والمضمون، وسوسير اللغة الكǚفهكذا أدخلت ثنائيات دي 

  . من المصطلحات

  : النưام و العملية  -2-2-1

       لداللة على العǚقات االستبدالية ل "corrélations " مصطلƠ تعالقات هيلمسايƻاستخدم   

 أفقيةقية فƎذا وقع عنصران في عǚقة للداللة على العǚقات الركنية األف relationsمصطلƠ عǚقات و

ارتباط بعضهما بعض وإذا وقعا في تعاليق و «" syntagma"تركيبية فƎنهما يشكǚن وحدة نحوية 

corrétation  ن وحدة صرفيةǚنهما يشكƎفparadigmaالعناصر األربعة : ، مثال ذلكv.a.s.e 

    فنحصل ) v(بدال من ) b( ع العنصرو لو وض) مزهرية( vaseتترابط فيما بينها إلى وحدة نحوية 

        ، و من ثمة يشكل bأو  v، و هكذا وجد اختيار استبدالي بين )قاعدة) (base(على الوحدة النحوية 

كليا كان تحديدا ش اللغويةنǚحظ أن تحديد الوحدة و، )2(»في هذه الحالة وحدة صرفية ) b( و) v(من 

بشكل نسبي حسب موقعها دي سوسير، فكل وحدة تتحدد   ال عنداالستبدللغاية على محوري التركيب و

هذه النظرية شكلية محضة فيمكن أن تحدد الوحدات في تحديد الفطريقة ، في السياق من خǚل العǚقات

  .اضي شبه ريمفهوم الوظيفة عنده التي سماها وظائƻ ، و  ساƩ العǚقاتاللغوية على أ

   إلى الجزƇ، فالغلوسيماتيون يبدؤون بتحليل الوحدات الكبرǎ  في التحليل يكون من الكل االنطǚقو

  أو منطوقا النƭ الشامل سواƇ كان مكتوبا ونحتى يصلوا إلى األصوات، فيتناولثم الصغرǎ فاألصغر 

   ال تحدد الوحدة إال بموقعهاي يمثل التركيب والوظيفة معا، وبعد ذلك التدرƜ في تحليل النظام الذو

  . systemologyسميت هذه المدرسة النظامية  في النظام لذلك

                                                 
 . 92القضايا األساسية في اللغة،  ƭ  :كǚوƩ هيشن -  1
 . ƭ100  المرجع نفسه، -  2
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النƭ بƋنه تدرƜ من الوحدات بƋنه تدرƜ من الوحدات الصرفية، والنظام شكليا يكون  يمكن أنو «

  . )1( »النحوية

2-2-2-  ǅالتعبير المضمو :  

        هذا األخير ينتƝ من جزأين التعبير المنهƝ الشكلي في تحليله للنƭ، و هيلمسليƻاعتمد   

    التعبير  وشكلي" الدال و المدلول "ǚزمان مثل هما متاللذين تربطهما وظيفة التضامن، و مضمونالو

  .يشكǚن العǚمة اللغوية اللذين المضمون و

  : مƻهوم الوưيƻة و العǘمة  -2-3

بين موظفين  تبعيةفهي  «في الغلوسيماتية دورا محوريا  عǚقةيؤدي مفهوم الوظيفة بوصفها   

  .)2( » ظƻ على أنه قيمة لها وظيفة بالنظر إلى قيم أخرǎللموو

    " signification"معناها الداللي ليƩ على أساƩ وظيفتها و ƻ العǚمات اللغوية على أساƩنتصو

شكل شكل المضمون و "بوصفها وظيفة بين موظفين ) الغلوسيماتيين(ن يتحدد العǚمة بالنسبة للنظاميو

  )3(.»مفاهيم الوظيفة أو العǚقة في ال إيوصفا يمكن أن  الولغويان  فهما تجريدان « "التعبير

تحليل وحداتها اللغوية أوجه التبعية و-ائƻ النسقية البنية اللغوية التي تحدد بƋنها شبكة من الوظصƻ تو

هذا الوصƻ يتضمن دراسة ، و)التطبيقو  المنطق(فية الجديدة لوصعلى مبادƏ اباالعتماد  -الشكلية

شمولية  ةƹير اللغوية، فهو يعتمد على دراسة اللغة دراسة كليالداخلي للغة مستقǚ عن الظواهر  النظام

بتعيين التواليƻ الممكنة ثم يتم تحويلها إلى لغة جبرية  ،حيث يتم انتقاƇ العينة المراد التطبيق عليها

مبدأ الذي يرادƻ اإلحǚل  لعǚمة لغوية بعينها و في األخير التحقق من النتائƝ باالستناد إلى اختبار

  .االستبدال

           اإلحǚللذلك اهتمت بالشكل اللغوي و اعتمدت على مبدأ  ال مادة  شكلو اللغة عند النسقية 

       يقع اإلحǚل باالرتباط على المستوǎ الثاني و ارتباط على المستوǎ األول له عǚقة «: و هو

  . )4( »...العكƩ بالعكƩتغييرا في شكل التعبير والمحتوǎ إذن حين يطابق تغيير في شكل 

  

  

                                                 
 .ƭ100 القضايا األساسية في اللغة،   :كǚوƩ هيشن -  1
2  - ƫعلم اللغة الحديث ، :جرهارد هلب ƣتاري  ƭ112. 
3  -  ƭ ، 144المرجع نفسه. 
 .ƭ ،108  القضايا األساسية في اللغة :يشنكǚوƩ ه -  4
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ات االستبدال ترتبط عنده عǚقر في التحديد الجدولي الصرفي، ويظهر منهƝ اإلحǚل على األكثو

التتابع بعضها ببعض من وجه التبادل على نحو ما جرǎ تƋسيسه باستخدام اختيارات اإلحǚل تكمن و

مكانيات الفعلية إل، فباستخدام اإلحǚل يتمكن من تعيين ا ..هامن تحديد طبيعة الظواهر اللغوية ذات

يمكن أن تشغل موقعا في النظام  حيث تظهر العǚمات التيللتواليƻ الممكنة للعǚمة اللغوية بعينها، 

  : تشغل الموقع ال عǚقة لها بالنظام مثال ذلك ال التي و قي العǚمات في عǚقات متعددة، ترتبط بباو

   .اجع الدرƩالطالب ير -

- Ʃالطالب ينتبه إلى الدر. 

- Ʃالطالب يعجبه الدر. 

- Ʃالطالب يمزح الدر. 

           هي الزوƜ المرتب في الرياضيات التوليفةكنة وإن التواليƻ األولى ممكنة أما الرابعة فغير مم

  .من خǚل إمكانية استبدالها بالمعنى تباط الوحدات في السياق دون إخǚلهنا نجد ارو

كل وجد أوال ثم تتحقق بعد ذلك نƭ، ومكانات التƋليƻ في اللغة، فاللغة تإƻ يكمن في حصر الهدو

نƭ يفترض بالضرورة وجود نظام لغوي سابق له موازاة مع مبدأ دي سوسير الذي اعتبر اللغة 

يانات سانية، فاللغة نظام مكتفي بذاته بنية مستقلة من العǚقات، ال تتحدد وحدتها بالكجوهر الدراسة الل

 ƻالحسية و إنما من مجموعة من الوظائ.  

  .هدƻ هذه النظرية هو الوصول إلى قواعد كلية تجمع كل اللغات و
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  ةــوزيعيــالت -3

  :فكرة النماذƚ اللسانية  -3-1  

" بواز" في ذلك رأي  ةالتوزيعية على دراسة اللغة دراسة آلية فيزيائية متبعاعتمدت           

Ƌائل بùùبى االنقياد لتطبيق أي مبدأ منهجي عام ، و «ن القƋن المادة أاللغات لها منطقها الداخلي الذي ي

  )1(» .اللغوية نفسها هي التي تفرض طريقة ما من طرق التحليل تكون مǚئمة لها

 األساسية الموجودة عند كل إنسان المؤسƩ لفكرة النماذƜ اللسانية أي المخططات  "سابير" ويعد       

بƋنه مركب مؤلƻ من استدعاƇات  «:لتي تمكن من عملية التواصل ، ومثال ذلك تحديده للصوتيم وا

  نفسية تندمƝ في صوت مثالي أي في مفهوم مخصوƭ يمكن في شبه الوعي بوصفه نموذجا يتم 

تيم وطريقة تحديده معيار ، وأضاƻ لمفهوم الصو)2(»على منواله تكوين أمثلة األصوات المحسوسة 

  .يعالتوز

فالمنهƝ المعتمد هو تحديد توزيع الصوتيمات أو الوحدات اللغوية عامة بوصفها سلوكا لغويا يمكن 

مǚحظته ومن ثم وصفه في نظام لغة معينة والوحدات التي يمكن تواترها في نفƩ الموضوع تنتمي 

اآللية  ( يكية الميكانإلى فئة واحدة ويعد بلومفيلد وهاريƩ من رواد التوزيعية وتتمثل أساسها في 

  ) زيائية ، التجريبية يالف

أن المنطوق ال يكون علميا إال حين يمكن أن يرجع وفق  «: ويركزون على الصياƹة التالية          

  . )3(»قانون ثابت من قواعد محدودة إلى منطوقات عبر وقائع يمكن مǚحظتها مباشرة 

   المثير ورد الفعل) S .R(والنموذƜ الذي اعتمده هو 

فاللغة حسب بلومفيلد سلوك فيزيولوجي يتسبب في حدوثه مثير معين وعلى الرƹم من أننا نستطيع  «

مبدئيا أن نتنبƋ إذا مكان مثير معين يمكن أن يدفع شخصا ما إلى أن يتكلم أو حتى إلى ما سيقوله 

  . )4(».. اللحظة بالضبط ، ففي الواقع إذا اليمكن أن نتنبƋ إال إذا عرفنا البنية الدقيقة في تلك 

  

  

                                                 
1- ƫاتجاهات البحث اللساني :ميلكا افيت  ƭ ،273 .   
2-   ƭ ، 276المرجع نفسه 
   . ƭ ،113  القضايا األساسية في اللغة :كǚوƩ هيشن -3
لمركزية، بن عكنون ، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  الجامعية، الساحة االلسانيات النشƋة والتطور :أحمد مومن -4

   . ƭ185  ،الجزائر
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عملية  حيث قدم  أحداث)   jill(وجيل )  jack(بمثال جاك  "فيلدبلوم"ها ولتفسير الظاهرة الكǚمية بسط

  ) .كانا يتنزهان ، شعرت جيل بالجوع ، رأت تفاحة أصدرت صوتا ( سابقة للحدث الكǚمي 

  ).أصدرت صوتا بحنجرتها ولسانها ( الحدث الكǚمي  -   

  ) . تجابةساال( أحداث عملية تابعة للحدث الكǚمي  -   

                                     

  »S  «المتكلم والسامع ، وان المثير  الخطوط المتقطعة تمثل الحدث الكǚمي الذي يمǚ الفراƷ جيم -

ية التابعة للحدث تعادل أحداث العمل » R «تجابة سيعادل األحداث العملية السابقة للحدث الكǚمي واال

 ƻمي ويدل الحرǚالك» r « ƻعلى االستجابة البديلة والحر» s « 1( »على المثير البديل(  

فاللغة تغيير سلوك يمكن الكشƻ عنه باعتبار كل مثير يتطلب رد فعل ، والوصƻ اللغوي حسبه يتمثل 

يطات كل عنصر السلوكات يمكن مǚحظتها والكشƻ عنها وعن مح نإلى اعتبار اللغة مجموعة م

  .لغوي 

  مواد المعلومات                        

  ).طرائق التصنيƻ ( كم من الطرائق الشكلية                       

  .)2() ويùالوصƻ اللغ( واد ùùل منظم للمùتمثي                     

  : مبادƍ التحليل التوزيعي -3-2

     الوحدات اللغوية وتصنيفها على أساƩ فيزيائي مادي اعتمد التوزيعيون في الكشƻ عن         

  .من خǚل تحديد المحيطات المحتملة واستبعاد المعنى 

ومنهƝ التوزيع يعتمد على إحǚل وحدة موضع وحدة أخرǎ وإذا لم يحدث أي إخǚل للمعنى تعتبر  

  .هذه الوحدة من نفƩ الفئة

الصرفية اصغر وحدة  ةالوحد «: البحث والتي تعرƻ  يفالوحدة اللغوية األساسية  » المورفيم «ويعد 

         تتƋلPlaying ƻذات معنى في اللغة ويمكن أن تكون كلمة أو جزƇ من كلمة مثال ذلك كلمة 

  )ing « )3و  Playمن 

  

                                                 
   .ƭ ،185  اللسانيات النشƋة والتطور: أحمد مومن -1
   .المرجع نفسه -2
3- ƫاتجاهات البحث اللساني: ميلكا افيت  ƭ ،273.   

R S r s R S r s 
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بƋنها وحدات مجردة تابعة للنظام اللغوي تتحقق من خǚل المورƻ أو من خǚل  «حدد أيضا وت    

 Ƹالتقطيع(ولعلم اللغة الوصفي مهمتان أساسيتان هما التجزئة   )1( .»بدائل الصي( ƻعلى  والتصني

توجد أمام اللغوي عند تحليله ألي مادة لغوية ثǚثة مهمات والتي تعد  "هاريƩ"فحسب ، أساƩ التوزيع 

 ƻات الكشƇإجرا:  

توǎ البحث المعني بادƏ األمر يجب استخراƜ اصغر الوحدات على مس: التجزئة :  اإلجراƅ األول- «

ويحدث ذلك من خǚل تجزئة وتقطيع المادة اللغوية )  يعلى المستوǎ الفونولوجي أو المورفولوج(

  . )2( »المختارة

  :االستبدال والتوزيع :  اإلجراƅ الƙاني - «

أقسام ( وتعد األجزاƇ الممكن تبادلها  بدائل حرة ، فيجب أن يƋلƻ بين األجزاƇ التي أبرزت في فئات  

للفونيمات أو المورفويمات ويحدث ذلك من خǚل التوزيع ، فƎذا أمكن أن يكون لعنصرين ) معينة 

  .محيطات ذاتها فƎنهما يعنيان الفئة نفسها 

كل  ل التوزيع علىأخيرا توصƻ العǚقات بين الفئات الموجودة من خǚ: اإلجراƅ الƙالث -

ǎتحدد األقسام التي ترد قي التوزيع ذاته فتحقق التجزئة بمساعدة االستبدال حيث ، )3(»مستو.  

3-3- Ʋأصناف التوزي ǅقات بيǘالع :  

يعد التوزيع المعتمد لتحديد الوحدات وتصنيفها ويفرق بين أنواع من التوزيعات حسب عǚقات 

  : )4(والشكل التالي يوضƠ العǚقات بين التوزيعات ،) التكافؤ، االشتمال و التداخل (

                                                                       

  

  

  

  

  

                                            

                                                 
1- -Ɲالمدخل إلى علم اللغة: كارل ديتر بونت  ، ƭ110.   
2- ƫعلم اللغة الحديث: جرهارد هلب ƣتاري ƭ ،128. .   
 .لمرجع نفسها -3
4  -  Ɲالمدخل إلى علم اللغة: كارل ديتر بونت  ، ƭ144. 

  

أ
  

ب

  

 أ وب
  

أ
  

ب  أب

  )1(التداخل 

   العǘقات بيǅ أصناف التوزيƲ  : ) 13( الشكل رقم 

 التكافؤ
 االشتمال التوزيع المكمل

ب أ و
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   يشير التكافؤ التوزيعي واالشتمال إلى العǚقات الجدولية التي لها محيطات مماثلة ويمكن التبادل « 

  .فيها بينها في السياقات المتماثلة 

         عناصر قسم معين في المحيط المماثل تردى عǚقات أفقية نحوية فǚ ويشير التوزيع المكمل إل

  »...مثل عناصر القسم األخر بل في جزƇ من المحيط فقط

        إن تحليل البنية التركيبية عند التوزيعين يعتمد أساسا على المنهƝ التحليل إلى مكونات حيث يقسم

  : كل منطوق إلى مكونين 

  اعتباروالذي أساسه هو :  Les constituants immédiats    :المباشرة  المكونات -3-3-1

  ينبني بشكل طبقي متدرƜ وكل جزƇ   وهذا التركيب نحوي أكبر  من تركيب  جزƇ   الوحدة النحوية«

  .وهي قابلة للتحليل إلى مكونات أصغر . )1( »... من الكل يسمى مكونا 

       وهي ƹير قابلة للتحليل  « :Les constituants terminaux :النهائيةالمكونات  -3-3-2

  .)2( »إلى مكونات اصغر أي عناصر أولية من المورفيمات وحدات التحليل 

فالتوزيعيون ركزوا على التحليل الشكلي لتحديد الوحدة وإقصاƇ المعنى واعتمدوا االستبدال      

  .لبناƇ منطوقات خاصة  بلغة معينة  "ابيرس"والتوزيع لهدƻ الوصول إلى نماذƜ التي قالها من قبل 

   :) صندوق هوكيت ( واستخدموا أشكاال متعددة منها 

  

   

      

        

                                                                        

  

                                                                                          

          مكونات مباشرة  فالتحليل يبدأ من العناصر األولية النهائية وينتهي بالجملة القùابلة للتحليل إلى 

              :من الجبر مثال ذلك  "بلومفيلد"كما اعتمدوا على تمثيل أخر عن طريق األقواƩ الذي أخذه 

  . »لبيب  « »كل « »يسعى  « »نافع  «  »لما«   

                                                 
2- Ɲالمدخل إلى علم اللغة: كارل ديتر بونت  ، ƭ144.  
 .المرجع نفسه -3
 

  آل        لبيب          سعى    ي  نافع            ل       ما   
  
  
  آل لبيب                  يسعى نافع                             لما  
  
  يسعى آل لبيب                               نافع لما      
  

 لما نافع يسعى آل لبيب
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  .وانتهاƇ بالمورفيمات ) اسمي وفعلي ( ك التشجير ابتداƇ من الجملة وتقسيمها إلى مركبين وكذل

  

  الجملùùùùùùة                                            

   

               

       

        مركب فعلي                                                        مركب اسمي                 

  

  

  كل لبيب        يسعى                                نافع                                    لما    

  

  

 هنية ة في التحليل ، ويقصون المعنى والتصورات الذتجزئطريقة الفالتوزيعيون يعتمدون على 

ستخدمين الطريقة اآللية وينطلقون في تصنيƻ الوحدات اللغوية من الصوت وصوال إلى التركيب م

  . الفيزيائية 
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  :المدرسـة التحويليـة التوليدية -4

في دراسته بالتحليل النحوي لذلك سعى إلى إيجاد فرضية الكليات النحوية  "يتشومسك"اهتم      

syntactic universel    سه مجموعة من الوحدات المحددة تماما وان نضم في أالن نف «واعتبر اللغة

Ƈ1( »... عددا ال متناهيا من األعضا(.  

 Ɯواعتمد على مجموعة من القواعد واعتبر الجملة آلية اإلنتا.  

جهاز من نوع ما إلنتاƜ الجملة في اللغة التي تقوم بدراستها وتحليلها  «: فالقواعد النحوية عنده      

  تناهية ، وهذه المجموعة والنحو التوليدي هو الذي يظهر اكبر مجموعة معينة من الجمل الǚم

 Ʃالقواعد النحوية أن تعك ƭمن الجمل تمثل اللغة التي تريد دراستها ووصفها ، وان من خصائ

  .  )2(»الجانب اإلبداعي للغة 

وباعتبار أن الجملة الوحدة األساسية والنواة حيث انطلق في التحليل من الوصƻ النحوي       

   .)المورفيمات ( الصغرǎ للوحدات الكبرǎ وصوال إلى الوحدات 

  :والجملة عنده تتمثل في مستويين هما 

  .وهو عبارة عن تعاقب مجموعة من الكلماتsyntactic level : المستوǌ التركيبي  - « 

              وهو عبارة عن تتابع مجموعة   phonological level: المستوǌ الƻونولوجي  -  

  .النحوية لكل جملة أي تكون صحيحة واشترط السǚمة  ».)3(من الفونيمات

  : بين نوعين من العناصر يمسك ووقد فرق تش    

التي تظهر في الجملة فعǚ مثل الكلمات على المستوterminal elements    ǎ العناصر الدائمة - «

  .النحوي والفونيمات على المستوǎ الفونولوجي 

  .)4(التي تقوم بدور تكوين القواعد النحوية  auxilary elements) المساعدة ( العناصر اإلضافية  -

  

  

  

                                                 
 ن طبعة، جامعة الملك سعود الرياضالتطور، ترجمة زيادكية، دومدارƩ لسانية، التسابق و: سامسونجيفري  -1

ƭ136. 
 ار المعرفة الجامعية، االسكندرية ، ترجمة و تعليق حلمي خليل، دون طبعة، داللغوية ومسكينظرية تش :جون ليونز -2

1995ƭ ،83. 
 .المرجع نفسه -3
 .ƭ ،101-102 المرجع نفسه  -  4
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 : تحديد الوحدة -4-1

كل كلمة تنتمي إلى طبقة معينة من الكǚم كƋن تكون اسما أو فعǚ  «: الوحدة بƋنها   "يتشو مسك "حدد

  .)1(».. بمعنى أن تحدد نحويا حيث تخضع كل كلمة لفئة نحوية أو طبقات نحوية 

  : يد تشو مسكالنماذƚ النحوية عن -4-2

وهي القادرة على توليد  « :finite state grammar نموذƚ القواعد النحوية المحدودة  -4-2-1

جمل ال متناهية بوساطة عدد متناه من القواعد، والمبدأ األساسي هو اعتبار أن الجمل تولد عن طريق 

أي عند اختيار العنصر  )2( »تبدأ من اليسار إلى اليمين  seriescef choices تسلسلة من االختيارا

  .األول تتحدد العناصر األخرǎ في المتتالية اللغوية 

  )3( :وقدم كنموذƜ الشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )15(الشكل رقم  

  

  

  

                                                 
 .ƭ ،102  اللغوية نظرية تشومسكي: جون ليونز -1
 .المرجع نفسه  -2
 .المرحع نفسه - 3

Brought           
Eaten            
Seen           

Men   
  

books 

There  
Thore 

The  
some

 
Have  

Men   
 

books 

There 
Thore 

The  
Some 

Stop  start 

Man  
Bread 
book  

This  
That  
The  

some  

Man 
Bead 
book 

 
Has  

This  
That   
The  

some
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وكذا الشƋن بالنسبة للغة العربية ار  باقي الوحدات بطريقة آلية ، فاختيار الوحدة األولى يؤدي إلى اختي

  .ع تبعا لحال اإلفراد التثنية والجمؤدي إلى اختيار الفاعل وباقي المكمǚت فاختيار العامل مثǚ ي

  .ر الطالب المجتهد دروسه حّض -  : مثال ذلك 

  .ر الطالبان المجتهدان دروسهما حّض -              

  .ر الطلبة المجتهدون دروسهم حّض -              

  .وهذا ما يعرƻ بالتضامذا وهك ألولى أدǎ إلى اختيار الثانيةفاختيار الوحدة ا

  : نموذƚ قواعد تركيب قواعد أركاǅ الجملة   -4-2-2

         Ʃوهو يشبه تحليل المكونات المباشرة ، وفكرة المكونات تتشابه عند المقارنة مع عمل األقوا

  bracktingإن مفهوم البنية المركبة يشبه مفهوم األقواƩ  «: في الرياضيات وفي هذا يقول ليونز 

Ʃ ذا كانت لدينا هذه الصيغةƎع+(في الرياضيات أو المنطق الرمزي ، ف×ƭ ( أن عملية ƻننا نعرƎف

  الجمع تسبق عملية الضرب ، وهكذا فƎن طريقة إجراƇ العمليات تؤدي إلى نتائƝ مختلفة وبالتوازي 

  هذه الصيغة فƎن الكثير من التراكيب اللغوية التي يكتنفها الغموض ، كما هو الحال بالنسبة ل

Ʃ×لكن الرياضيين يبينون أن الضرب ي+ ع ، ƭومث ، Ʃياب األقواƹ تشومسكي"ل بقى الجمع في" 

ùب :old men and old  women أي)  …old ( men and women«)1( فالرموز التي وضعها ،

من الجملة لهذا النموذƜ مǚئمة للغات ألنها تتعلق بالسǚمة النحوية والتƋليƻ يكون على شكل التالي 

  : وصوال إلى المورفيمات، وشكل القواعد كمايلي 

  .مركب فعلي + ة            مركب اسمي ùلùùùùالجم - 1

  .اسم + ي              أداة تعريù ƻمركب اسم - 2

  .مركب اسمي + ي            فعل ùمركب فعل - 3

  . ùريƻ            الùùأداة تع - 4

  ) .رجل ، كرة  (م            ùùùùùاس - 5

  ) .قذƻ ، أخذ ( ل           ùùùùùفع - 6

  

  

  

                                                 
 .ƭ ،149  اللغوية نظرية تشومسكي: جون ليونز  -1
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فهذا النموذƜ يستدعي استبدال كل رمز بمكون مباشر للوصول إلى البنية السطحية للجملة ويمثل لذلك  

  .عن طريق التشجير

  بعدها طور تشومسكي هذا النموذƜ بƎدخال القواعد التوليدية التحويلية 

  : )1(يوضƠ ذلك والشكل اآلتي

Phonemic  

Représentation 

Of a satense  

  التمثيل الفونيمي للجملة

  

 Morpho 

Phoneque  

Composent 
  ورفيميم فونيمي مكون

 Transfor 

National 

Composent 
  تحويلي  مكون

 Phrase 

Structure 

Composent
  مكون مركبي

 Initial 

Elément  

 
  عنصر أولي

  على العǚقات النحوية للبنية العميقة في عملية التفسير الداللي  ثم أضاƻ المكون الداللي واعتمد

  المكون التحويلي

Transfo matinal 

Composent  

  المكون األساسي  

Base  

composent 

  عنصر أولي  

Initial 

Elément 

  

  

  

  

  

  

  

            

                                                  )2(   

وقد وجه الكثير من النقد لتشومسكي ألنه اعتمد على مبدأ الحدƩ واالستبطان على عكƩ القول 

      الكشƻ بالتحليل العلمي ، كما اعتمد على مجموعة من نماذƜ القواعد لكن دون تحديد للوحدة و

  .عن نظام اللغة بشكل علمي بل كان بحث عن القوانين التي تحكم نظام كل اللغات 

                                                 
 .ƭ ،158 اللغوية نظرية تشومسكي :جون ليونز  -1
   .المرجع نفسه   -2

  المكون الفونولوجي

Phomological 

composent  

  

  المكون الداللي  

Sementic 

composent  

  صوتال

sound  

  المعنى  

meaning  



  الحديƛة الƽصý اǕوƙ                                            ýحديد الوحدات النحوية فǑ اللƓƪنيƓت

 47

  :ـةــƻيـوưيــال -5

لتواصل بين أفراد المجتمع اللغوي إن الوظيفة هي جوهر للغة عند مارتني وتتمثل في تحقيق ا       

، Ɯوعملية التقط والخاصية األساسية للغة البشرية كونها قابلة للتقطيع المزدو Ƹيع األول هي التي تبل

أصغر «التي تعرƻ بƋنها   مونيمات أحداث التجربة إلى الغير حيث تحلل هذه التجربة إلىوفقها كل 

       لة التي تقبل التحليلالداأي الوحدات  )1(»وحدة من وحدات التقطيع األول تمثل الدال والمدلول 

ع الثاني يمƩ الفونيمات التي ليست لها دالالت في ذاتها وتعد والتقطي ،صغر عديمة الداللةإلى وحدات أ

  .وحدات تمييزية فارقة 

اللسان أداة تبليƸ وفقها يتم تحليل التجربة البشرية بكيفية  «:  "أندري مارتيني" وفي هذا يقول        

مختلفة عن كل قوم إلى وحدات ذات محتوǎ داللي ومركب صوتي وهي الكلمات وان المركب 

        لصوتي يتقاطع بدوره إلى وحدات متمايزة هي الصوتيمات وتكون بعدد محدود في كل لسانا

  )2( »...إال أن طبيعتها وعǚقاتها المتبادلة تختلƻ أيضا من لسان إلى آخر 

     واللغة هي موضوع اللسانيات، لكن اللساني يدرƩ الجانب المستعمل منهùا أال وهùو اللسùان   

إّن اللغة هي موضوع اللسانيات ال توجد إالƃ على شكل «: سوسير، ويبين هذا بقوله أي الكǚم عند دي

Ƹأدوات للتبلي Ƈ3(».ألسن متنوعة، وإّن أول اهتمام اللساني هو دراسة هذه األلسن هي قبل كل شي(.  

5-1- ǈي ومبادئƻيưالتحليل الو :  

اني من تحليل اللغة إلى وحدات نهائية اعتمدت المدرسة الوظيفية على التقطيع المزدوƜ الذي يمكن اللس

       ƹير حاملة للمعنى هي الفونيمات ، أما الفونيمات فهي تحدد بƋنƃها وحùدات ƹيùر قابلùة ألن تحليùل    

  .إلى وحدات أصغر ذات معنى فلكل وحدة صورة ومعنى

هùا  بينيو قيمتهùا ووجùه دال   أوحدة ذات وجهين، وجه مدلول وهو معناها «: ويحددها مارتيني بƋنها

    .)4( »...ات يتهذه الوحدات تسمى الصو ،بصورة صوتية وهو مركب من وحدات التقطيع الثاني

                                                 
1 - Georges Mounin, Dictionnaire de linguistique, 4 eme édition , Quadrige , presses 
universitaire de France , 2004 p : 218.   

  .24، الجزائر ، ƭ ، دار األفاق زبير، دون  طبعة ، ترجمة سعديالعامة مبادƏ في اللسانيات :أندري مارتيني  -2
2 - André Martinet, Elément de linguistique générale, 4ème édition, armand colin, Paris, 1998 
P : 20-21. 

 .ƭ ،31  العامة مبادƏ في اللسانيات: أندري مارتيني   - 3
3- André Martinet, Elément de linguistique générale , p : 28. 

4-  ƭ ، 20المرجع نفسه.  
4- Ibid , p : 16. 
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فالتقطيع األول يقوم على أّن كل ظاهرة لغوية تحلل إلى مجموعة من الوحدات الحاملة للمعنى والثاني 

  .يجعل لكل وحدة دالة ما يناسبها من فونيمات

  : عن طريق) المونيم(وتحدد الوحدة الدالة 

  :العǘقات القائمة بيǅ الوحدات -5-1-1

        ǎرùات األخùل صلته بالمونيمǚوتبرز أهمية هذا المبدأ في أّن المونيم تحدد قيمته الداللية من خ

ومùن خǚùل   " ينابعǚقة التبù "المجاورة له في السياق، أي من خǚل العǚقات التركيبية والتي سماها 

  .بين الوحدات التي تتواتر في نفƩ الموضع من السياق" قة التقابلعǚ"العǚقات الجدولية أي 

  المǚحظ أّن الوحدات اللسانية سواƇ أكانت أدلة أم صويتات فهي في ما بينهùا  «: ويتجلى هذا في قوله

في نوعين متمايزين من العǚقة من جهة توجد العǚقات داخل القول وتسùمى العǚقùات اإلدراجيùة    

ǚحظاتها تكون مباشرةالتركيبية وم ... ǎالتباين، وتوجد من جهة أخر Ơقات بمصطلǚشارة لهذه العǘل

وهùي فùي عǚقùة    ... العǚقات التي نتصورها بين الوحدات التي يمكن أن تظهر في نفƩ السùياق  

  . )1(»... تقابل

  : موضƲ الوحدات -5-1-2

تتوافùق  «ي التركيب وتحقيق التبليƸ للموضع دور هام في التمييز بين وظائƻ الوحدات وتمكنها ف    

ǚأيضا صفة المƇ مة في مواضع المونيماتPierre bat paul «    ينùاد معùع اقتصùم  مǚùي الكùف          

إال أن بعض الحرية في ترتيب المونيمات أو العǚقات األكثر تعقيدا يقدم للمتكلم حسنات أكيدة إذ أنùه  

            "Paul" ...نظùام يتكيƻù مùع ظروفùه الخاصùة     حسùب  يسمƠ بتحليل التجربة المطلوب إيصالها 

      " bat"بفعùل موقعùه بعùد    ) الضرب(سوƻ يكون في موضع سوƇ المعاملة  Pierre bat Paul في 

  )bat " Paul bat Pierre « )2"وفي موضع فاعل الضرب بفضل موقعه قبل

: وضعها ال يغير المعنùى مثùل  فتغيير موضع الوحدة يؤدي إلى تغيير معناها، وتوجد وحدات تغير م

  ...األمƩ، البارحة، ƹدا 

 

                                                 
  .               ƭ30  ، العامة مبادƏ في اللسانيات:  أندري مارتيني -1

1- André Martinet, Elément de linguistique générale, P : 27 
 1990دار الحداثة، بيروت، لبنان، مبادƏ ألسنية عامة، ترجمة ريمون رزق اهللا، الطبعة األولى، : أندري مارتيني -2
  ƭ126 ،127.  

2- Ibid .P :36 
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  : المحتوǌ الدǗلي للوحدة -5-1-3

   ǚùا، فùبه ƭمارتيني التوزيعيين الذي أقصوا المعنى في دراستهم، فكل وحدة لها معناها الخا ƻخال

  .)1( »...ينصƠ باستعمال طريقة تتجاهل تماما معنى الوحدات الدالة 

دد فيه الوحدات يلعب دورا هاما في تحديد معناها بعدما كانت وحùدة معجميùة   كما أن السياق الذي تر

حسب السياق وكذلك المقام، ألنها قد نجùد مونيمùات   " المونيم" "الوحدة"ذات معنى واسع، فتتنوع قيمة 

نيم أما مدلول المو«:يها المختلفة، ويبّين هذا بقولهمتشابهة في الشكل والسياق الدالي هو الذي يحدد معان

          فوضعه مختلƻ، تتنوع قيمته بتنوع السياقات أو المواقƻ مثل عملية تحقيùق الفùونيم لنقùارن بùين    

il  court après l'autobus )ƭاùùùالب Ƈركض وراùùùي (il court après la fortune               

  .)2( »...سعى وراƇ الثورة (

  .أو المقامفالوحدة عند مارتيتي ال قيمة لها إال في السياق 

  .)3( »إّن العنصر اللساني ليƩ له في الواقع معنى إال في سياق ومقام معينين«

إّن العناصر «: كما يركز على اختيار المتكلم لوحدة معينة لتحقيق التبليƸ، فالغاية من اللغة هي التواصل

  .)4( »الوجيهة حقا في اللسانيات هي التي تحمل أخبارا

  .مركزا دائما على وظيفة التبليƸ: ة على عǚقات المونيموهناك ثǚث طرائƻ للدالل

  .الوجود الفعلي - 1

 .المكان الذي يقع فيه الحدث - 2

 .الزمن أي المرحلة التي يوضع فيها الحدث - 3

         ، أسùتطيع تصùور لغùة قùد تصùل      »البارحة كانت هناك حفلة في القرية... «: وقد مثل لها بقوله

اآلخرين من خǚل ثǚث مونيمات موضوعة في نظام معùين، يحùدد   فيها هذه المعلومة أو الخبر إلى 

األول لوحدة ليƩ فقط مفهوم الوحدة وإنما الوجود الفعلي للحفلة، ويشير الثاني ليƩ فقط إلùى القريùة   

         البارحùة علùى اليùوم     Hierوإنما إلى القرية كمكان يقع فيه حدث ما، ويدل الثالث المرادƻ الدقيق 

                                                 
  .ƭ ،36  العامةمبادƏ في اللسانيات : أندري مارتيني  -1

  1- André Martinet, Elément de linguistique générale, P : 34   
           

           ƭ ،123  مبادƏ ألسنية عامة: أندري مارتيني  - 2
                                                                                                                 .  2- Ibid .P :107 

                ƭ ،37  العامةمبادƏ في اللسانيات : أندري مارتيني  - 3
                                                                                                                          . 3- Ibid .P :36  

4 -   ƭ ،4 .                                                                                           34المرجع نفسه- Ibid .P :32 
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ليƩ اليوم بحد ذاته وإنما كمرحلùة يعùاد وضùع الحùدث     (اليوم الذي تنتقل فيه المرسلة الذي يسبق 

  . )1(...)فيها

  : وقد وضع مارتيني ثǚثة مقاييƩ لتحديد العǚقات التركيبية داخل الجملة وهي «

  .مفهوم االستقǚل التركيبي -

 .الوحدات الوظيفية -

 . )2( » موقع الكلمة في التركيب -

الذي يتكùون مùن عنصùرين    «ركيب اإلسنادي الذي يعد النواة األساسية في الجملة كما ركز على الت

المحكùوم  (والمسند إليùه الùذي تكتمùل بùه الجملùة      ) الحكم(هامين هما المسند وهو نواة الخطاب 

           وهو تركيب مستقل ألنه يدل بنفسه على وظيفته، أما بقية العناصùر األخùرǎ فمتعلقùة بùه    )...عليه

ضǚت تضاƻ لتحديد الزمان والمكان أو لتخصيƭ أحد عناصر اإلسناد، فƎذا حذفناها ال تختل وهي ف

  .)3( »...الجملة

  : أصناف الوحدات -5-2

والتي ال يختل المعنى بحذفها ويبقùى  " التركيب اإلسنادي"تصنƻ الوحدات الزائدة على النواة 

ƻالتركيب تاما، في أحد هذه األصنا :  

هي الوحدات ƹير التابعة للوحùدات  : les monème autonomesالمستقلة المونيمات  -5-2-1

التي تتضمن ليƩ فقùط إحالùة إلùى     Hier«أمƩ : األخرǎ وتتميز بحرية حركتها في التركيب مثل

  .)4( »....عنصر تجربة وإنما أيضا عǚقة محددة مع عناصر التجربة المراد إيصالها 

  .مختلفة في التركيب فƋمƩ وحدة مستقلة ألنها تقع في مواقع

هي التي تستعمل للداللة على وظيفة  :les monème fonctionnelsالمونيمات الوưيƻية  -5-2-2

  .)5( »مونيم آخر

  

                                                 
                            ƭ ،126  مبادƏ ألسنية عامة: أندري مارتيني  - 1

                                            . 1- André Martinet, Elément de linguistique générale, P : 109-110 
 .101مبادƏ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ƭ  :خولة طالب - 2
 .المرجع نفسه - 3
   ƭ127 ،.128 ،  مبادƏ ألسنية عامة :أندري مارتيني - 4

       4- André Martinet, Elément de linguistique générale, P : 111 
                                                                         .ƭ ،129 مبادƏ ألسنية عامة :أندري مارتيني - 5
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وهي التي تكون دائما تابعة لوحدات أخرǎ خاصة منها « :دات Ʒير المستقلة أو التابعةالوح-5-2-3

  .)1( »...وحدات أخرǎ تربطها بباقي أجزاƇ الجملةالتركيب اإلسنادي وكثيرا ما تحدد وظيفتها بواسطة 

 : )2( ويمكن توضيƠ مفاهيم النحو التركيبي بالشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                        

                                   

 

نه يحوي أليفي يرمي إلى تمكين الفرد من التعبير والتبليƸ فاللغة عند مارتيني أداة تواصل ونظام وظ

  .على وحدات لغوية تحمل شحنات إعǚمية 

                                                 
 .ƭ ،102  مبادƏ في اللسانيات: خولة طالب  -  1
 .ƭ103 : نفسهالمرجع  -  2
 

  الوحدات التابعة

  ب اإلسناديالترǀي

  الوحدات الوƲيƽية 

 الوحدات
 المستقلة

 الوحدات
التابعة ƹير 

 المستقلة

      

  الفضǚت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثانيالفصل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الثانيالفصل   
 
 
 
 
 

 أصناƻ الوحدات في التصنيƻ اللساني
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 الوحدات المعجمية  •

 الوحدات الخطية •

 الوحدات النحوية •
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  : أصناف الوحدات في التصنيف اللساني  -1

  :مƻهوم الوحدة  -1-1

    الوحدة اللغوية عنصر قابل للعزل في مستوǎ معّين من خǚل العǚقات التي يربطهùا مùع ƹيùره    « 

 لوحدات ƹير الدالة و هي الصùوتيات الصرفيات في مقابل امن العناصر، هناك وحدات دنيا دالة هي 

  )1(».وحدة نحويةوحدة نبرية وحدة مشتقة و: لتالي حدات كاكما يمكن عرض بعض الو

 : أصناف الوحدات في التصنيف اللساني -1-2

  : الوحدات اللغوية  -1-2-1 

هذا النسق أو النظام تتحكم هي نسق من العǚقات، وموز الصوتية ورالاألدلة و اللغة نظام من     

الخليل و سيبويه ينظرون إليها نظùرة تكشƻù   فƎن نحاة العربية أمثال فيه قواعد، و باعتبارها نظاما 

  : عضويتها و تناسقها داخل ذاتها بƋبعاد شمولية، و يعتمدون في هذه الشمولية و العضوية على بعدين 

  .تواصل  أداةاللغة  -

 .اللغة نظام متǚحم  -

ية ضùمن  سيبويه يحلل الظاهرة اللغولية في تحليل الظاهرة اللغوية، وهذان البعدان أنتجا مقاييƩ عمو

ƻم و الوظائǚعملية التحكم و قانون الك ƻهد ƻالتي تستهد   ǎرùث كبǚùهي عنده تتعالق في دوائر ث

  )2( :تظهر في التصميم التالي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، الطبعة األولى، الدار البيضاƇ، مطبعة النجاح )عربي-فرنسي-إنجليزي(المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات  -1

  .ƭ ،159 2002الجديدة، 
 .ƭ ،19 2002، جامعة الجزائر، فيفري )رسالة ماجيستير(ريƩ النحو العربي في الجزائر، تد: أحمد بلحوت -  2

)16(الǀƪل رƽم
الǋƓƲرƖ اللغوية

مكوناتها األساسية
 

ƔƓالخط
ýƓصƙǙا Ǒف ƖرǋƓƲ
Ɩ فǑ الƙرǂيǋƓƲƔر

 ƕصورƓƵ Ɩمة

ƖƇƨمج Ɩصورƕ 

 ƕصورƖ مرƕǂة
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              هذا البيان يظهر النظرة الكونية للظاهرة اللغوية عند سùيبويه فهùو فùي الكتùاب انطلùق      و     

   إلى اسùم   -المعنى-عتبارابقسم الكلم و ي الكǚم تتمثل في المعنى، من قاعدة أساسية، و هي األصل ف

للكلم هو تقسيم لغوي يùرتبط بعمùق    ي، و هذا التقسيم الثǚث"العربية منعلم ما الكلم في باب "و فعل 

فافترضوا تقسيم الكلم إلى ثمانية أقسام، فالوحدات  ) 1(النظرية النحوية، و ليƩ كما اعتقد بعض الباحثين

ƻاللغوية إذن هي اسم و فعل و حر.  

  : اǗسم  1-2-1-1

و هذا التحديد يقّدم لنا االسم بوضùوح دون تحديùد   ) 2(»فاالسم رجل و فرƩ « : يقول سيبويه    

ما كان : و اختار هذا ألن أخƻ األسماƇ الثǚثية و أخفها  »رجل و فرƩ«بالتعريƻ بل اكتفى بالتمثيل 

 Ʃنكرة للجن.  

       ّد ينفصùل  حù ّده بحù قد أكثر الناƩ في حد االسم، فƋّما  سيبويه فلùم ي « : في قوله يشرح ابن يعيƫ و

      به عن الحد فقال االسم رجل و فرƩ و كƋنه لمùا حùّد الفعùل    اكتفىبل ذكر منه مثاال  ،من ƹيره به 

  . )3(» .و الحرƻ تمّيز عنده االسم

           )4(»من ƹيùر اختصùاƭ بزمùان داللùة البيùان     كلمة تدل على معنى « : ّماني فيعرفه بƋنه رأّما ال

  : و هذا التعريƻ يضع شروطا لتحقيق مفهوم االسمية 

  .هو كلمة  -

 .داللة على معنى  -

 .عدم اختصاصه بزمان -

المسّمى هو المعنى الùذي وضùع االسùم    واع الكلم بƋنه يدل على مسّمى، وفاالسم يمتاز على جميع أن

  .سم للمعنى، و التسمية هي وضع االبƎزائه

  

  

  

                                                 
 ".العربية معناها مبناهااللغة  تمام حسان في كتابه: ينظر  -  1
، دار 1أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، الكتاب، تحقيق إميل بديع بعقوب، الطبعة األولى، Ɯ: سيبويه  -2

  . ƭ ،40 1999ية، بيروت، الكتب العمل
3- ƫابن يعي :Ɯ ،بن علي، شرح المفصل ƫ1موفق الدين يعي ƭ ،22، مكتبة المتنبي، القاهرة. 
علي بن عيسى، الحدود في كتاب رسالتان في اللغة، تحقيق إبراهيم السامرائي، الطبعة األولى، دار الفكر : الرماني -4

  .ƭ ،38 1984، عمان
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  : الƻعل  -1-2-1-2

يت بنثلة أخذت من لفظ أحداث األسماƇ وأّما الفعل فƋمو« : وله يحّد سيبويه الفعل في الكتاب بق    

  .)1(»...ما هو كائن لم ينقطعلما مضى ولما يكون و لم يقع و

داللتùه  سùيميه، و ية يتميز بها الفعل عن قهذه سمة خǚفدلĊ على حدث مقترن بزمن مقّيد، وفالفعل ما 

الحùدث  على الحدث هي داللة تضمن ألن الفعل يتضمن اسم الحدث خǚفا السم الحدثŽ الذي يدل على 

ين الفعل وأقسام الكلùم  الفرق القائم ب يالزمان هعتبار فƎّن الداللة على الحدث وبهذا االداللة مطابقة، و

  .سامهو ينقسم من حيث الداللة على الزمان إلى ثǚثة أقاألخرǎ و

  .كتب و هو أصل األفعال : هو ما دلĊ على حدث مقترن بالزمن الماضي، مثل و: الفعل الماضي  -

حدث مقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل، و سمي بالمضùارع  هو ما دلĊ على و: الفعل المضارع  -

الفعùل  إن عبد اهللا ليفعل بمعنى لفاعل، و تلحùق الǚùم   : لمضارعته أسماƇ الفاعلين في المعنى مثل 

 .المضارع كما تلحق االسم 

ياق معناه كتب و قد يحّول السا: هو ما يدلĊ على طلب إحداث فعل في المستقبل مثل و: الفعل األمر  -

 .أƹراض أخرǎ من األمر إلى الدعاƇ و

  : الحرف  -1-2-1-3

لمعنùى   Ƈأّما ما جاو...«اب، جاƇ تحديده في الكتثالث من أقسام الكلم هو الحرƻ وإّن القسم ال    

  . )2(».نحو هذاو ،سوƻ و واو القسم و الم اإلضافة ، ثم،ليƩ باسم وال فعل فنحو

هي تلك الكلمùات  لقصد منه إبرازه كحروƻ المعاني وتصنيƻ سيبويه للحرƻ على هذا الوجه، إنّما او

داللتùه  الفعل، فالحرƻ عنصر أساسي في تƋليƻ الكǚم باعتبùار  ة المتّميزة وظيفّيا عن االسم والنحوّي

    تمسه النحويùون ا حّد حروƻ المعاني، و هو الذي يلو أّم «: يقول الزجاجي في اإليضاح للغوية ، و ا

    شùرحه وما أشبهه ذلùك، و " ثم"و " إلى" و" من"رƻ ما دلĊ على معنى في ƹيره نحو الح: فهو أن يقال

و كùذلك سùائر   ...نفسùها تدخل في الكǚم للتبعيض فهي تدل على تبعيض ƹيرها ال تبعيض " من"أن 

  .  )3(». حروƻ المعاني

                                                 
 . Ɯ ،1 ƭ ،40الكتاب: سيبويه -1
 .المصدر نفسه -2
اإليضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، الطبعة الرابعة، دار النفائƩ  عبد الرحمن بن إسحاق،: الزجاجي -3

  . ƭ ،54 1982بيروت، 
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 وظيفيùة ال معجمّيùة        : صùة سùياقية أي  الحرƻ ذو افتقار متƋصل للسياق، يؤدي معاني خاو     

     فهو يربط أجزاƇ الجملة بعضها ببعض و يدل على مختلƻ العǚقات الداخلية بينهما، لذلك أراد النحùاة  

بƋنƃه ما دلĊ على معنùى فùي   : تقار الحروƻ إلى الضمائر، قالوا أن يعبروا عّما فهموه بوضوح من اف

       من الحروƻ ذلك المعنى، أي أن معناه متوقƻ علùى تضùامن مùع كلمùة     ليƩ يفهم العرب و ƹيره 

  .أو كلمات أخرǎ بعكƩ األسماƇ و األفعال التي تدل على معاني في نفسها 

  : الحروƻ ثǚثة أنواع و

  .أخواتهام، الم اإلضافة، أحرƻ الجّر إن واو القسو: حرƻ يختƭ باالسم  -

-  ƭيخت ƻنواصبه  كجوازم الفعل المضارع و: بالفعل حرو.  

  .أحرƻ العطƻيدخل على األسماƇ واألفعال كƋحرƻ االستفهام و: حرƻ مشترك  -

كلم كلƃه ال«: إّن هذا التقسيم للكلم هو تقسيم لغوي يشمل جميع اللغات كما صّرح به المبرد في قوله  -

   .  )1(» من هذه الثǚثة - عربيا كان أو أعجميا–حرƻ جاƇ لمعنى ال يخلو منه الكلم اسم و فعل و

ذلك في عّدة لغات عرفناها سوǎ  اعتبرناو قد ...«: و أكّد الزجاجي على هذا التقسيم الثǚثي في قوله 

    ال يكاد يوجد فيه معنى رابع العربية فوجدناه كذلك، ال ينفك كǚمهم كله من اسم و فعل و حرƻ، و

  . )2(» ...مه و حسن تƋليفهظو ن يو ال أكثر منه، و إن كان ليƩ له ترتيب العرب

  :الوحدات الصرفية  -1-2-2

يحتùوي مجموعùة   ƻ هو العلم بƋحكام أبنية الكلم وهيƋتها والتغيرات التي تطرأ عليها والصر    

  : قواعد كلّية تعرƻ به منها 

الحركات الطارئة عليهùا و باعتبùار تغّيùر    اعتبار هيئات عن مواضع السكنات وة بحال بناƇ الكلم -

 ƻبعض الحرو.  

 .أمثلة مختلفة األبنية معنى مقصود : تحويل األصل  -

 .أمثلة األبنية لطارƏ: تغيير األصل  -

  

 

                                                 
المقتضب، تحقيق حسن حامد، مراجعة إميل يعقوب، الطبعة األولى،  دار الكتب العلمية : المبرد، محمد بن يزيد -1

  . 1999Ɯ ،1 ƭ ،51ت، بيرو
  .45اإليضاح في علل النحو ، ƭ : الزجاجي -2
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صيغة لغوية ال تحمل شبها صوتيا جزئيùا بƋùي    « :مادة علم الصرƻ هي الوحدات الصرفية فهي و

األسùماƇ المتمكنùة   الصيغة من األفعال المتصùّرفة و  كل ما يكون  مهّيƋ لقبول الوزن و، )1(» ةصيغ

 ل الجامدة فǚù تقبùل هùذا االختصùاƭ    األفعاوƻ وشبهها من األسماƇ المبنية وأما الحرالمعرłبة، و

  .فالوحدات الصرفية تتمثل إذن في االسم و الفعل 

  : اǗسم -1-2-2-1

  : النظر إلى ثǚثة جوانبيحدد االسم صرفيا ب    

  .تصريƻ االسم، صيغته و لواحقه و لواصقه، باإلضافة إلى الخصائƭ الصرفية التي يتميز بها -

ى جانب الحركات الداخلية عليها فاالسم ذو بنية لفظية ال تزيد مكوناتها على خمسة أحرƻ أصلية إل -

 .فرزدق: التي هي أصوات علƃة قصيرة مثل و

   أخويùد  " هناك أسماƇ ثنائيùة مثùل   رجل ، و: برقع، أو من ثǚثة مثل : رƻ قد يكون من أربعة أحو

   . " خوةإ" تجمع،  ثني أولكنها تتحول إلى ثǚثية عند تصريفها كƋن نſو

هذا يشمل األسماƇ ع، التنوين، التƋنيث والتصغير والنسب ونعني بتصريƻ االسم قبوله التثنية، الجمو -

  .ةالمعربالمتمكنة 

 .المزيùدة المجردة وته فهي البنية التي تجري عليها المادة، و قد أحصى القدماƇ أبنية األسماƇ أّما صيغ

  .الموصǚت و أسماƇ اإلشارة أّما المبهمات فلم يبحثوا فيها لجمودها إالƃ ما قالوه في أصول 

  :واسطة واحدة فقط فƋّما لواحقه فهي ولǚسم لواحق والصقة واحدة و

  . عربّي، جزائرّي: مثل : ياƇ النسب  - 

  .شاعران : نون التثنية في حالة الرفع ألƻ و -

  .الجر ياƇ ونون التثنية في حالتي النصب و -

  .قائمة، كريمة : التي تصيرها عند الوقƻ : تاƇ التƋنيث  -

  

  

  

  

  
                                                 

      2006النظرية اللغوية في التراث العربي، الطبعة األولى، دار السǚم، القاهرة: محمد عبد العزيز عبد الديم -1
 ƭ105 .  
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  .قائمون : نون الجمع في حالة الرفع واو و -

  .الجر ياƇ ونون الجمع في حالتي النصب و -

  .ليلى، كبرƋ : ǎنيث المقصورة ألƻ الت -

  .صحراƇ : ألƻ التƋنيث الممدودة  -

   تفيد تعريفه أو تفيد معنى أخùر كتعريƻù الجùنƩ   و" الǚ"ùصقة هي التي تتصل بƋول االسم وهي الو

  . )*1(ر، كتّيب قصّي: أّما الواسطة فهي ياƇ التصغير مثل وقد تكون موصولة، و

  : الƻعل  -1-2-2-2

رفيا بƋنه مثال يدل يدلĊ على الحدث، بحسب بنيته و بنائه و الذي يùرتبط بƋحùد   يحدد الفعل ص    

، إنما هو صورة مجردة "فعل"المثال الذي هو و األمر و الحال و االستقبال، و الماضي: األزمنة التالية 

 ǎاألخر Ƹتجري عليه الصي.  

       وث تغييùر طùارƇ   Ə هو حùد البناصرفية التي تجري عليها المادة، وأّما البنية فهي الصيغة ال    

و التصريƻ علم بƋصول يعùرƻ بهùا   «الهيئة حالة تعرض الكلمة بسبب الحركات على هذه البنية، و

 جميع ما يخرƜ عن البنية األصلية يرد إلى الفرع منهùا ، و )2(» أحوال أبنية الكلم التي ليست بƎعراب

أّما الفعل فƋمثلة أخذت من لفظ و« : ول سيبويه زمنة الثǚثة يقالفعل ما دل بهيئته وضعا على أحد األو

   )3(»...نيت لما مضى و لما يكون و لم يقع و ما هو كائن ولم ينقطعبأحداث األسماƇ و

هذا المثال هو بناƇ عن أحداث األسماƇ التùي بنيùت   الفعل عنده يحد بƋنه مثال والذي بكونه بنية، وو 

  : الستقبال االماضي، األمر والحال و: تالية لألزمة ال

  .فŽعňل، فŽعŃل، فſعňل فعłل، : فƋبنية ما مضى  -

 .افعňل افعل، افعŃل و: أبنيłة األمر  -

 .يŃفعłل يفعłل، يłفعňل و: ل و االستقبال أبنية الحا -

  

 

                                                 
 . ƭ ،10 1997يروت، النحو المّيسر، الطبعة األولى، دار المƋمون للتراث، ب: محمد خير حلوانيينظر  -1
الشافية في علم التصريƻ البن الحاجب، و يليها الوافية في نظم الشافية : جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر -2

  .ƭ ،06 1995للنيساري ، دراسة وتحقيق حسن أحمد العثمان، الطبعة األولى، المكتبة الملكية السعودية، سنة 
  . Ɯ ،1 ƭ ،40 الكتاب: سيبويه -3
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     قد تلحق هùذه األبنيùة الزوائùد   يادة أو حذƻ تتم في هذه المادة وهي األصل ألن الز" الماضي"بنية و

  .ها أو فيهما في أولها أو في وسط

  : الوحدات النحوية  -1-2-3

  : مƻهوم النحو  -1-2-3-1

  عجùم لسùان العùرب   المراجع مثل مالنحو لغة كما تحدثت المعاجم اللغوية وبعض المصادر و    

 يو بلغنا أن أبا األسùود الùدؤل  نحوت نحوك، أي قصدت قصدك، : يقال " الطريق القصد و«: معناه 

ونحùا   نحا إذ قصùده، : قال ابن السكيت اƩ أنحو نحوه، فسمى نحوا، ول للنقاالعربية و هوضع وجو

  .   )1(» .منه سمي النحوي ألنه يعرƻ الكلم إلى وجوه اإلعرابالشيƇ بنحوه إذا حّرفه، و

كǚم العرب هو انتحاƇ سمت « : من تعريفات النحاة للنحو ما عّرفه ابن جني في الخصائƭ و    

         النسùب  لتكسùير واإلضùافة، و  اثنيùة والجمùع والتحقيùر و   في تصرłفه مùن إعùراب وƹيùره كالت   

وإن لم يكن  ƹير ذلك ليلحق من ليƩ من أهل اللغة العربية بƋهلها في الفصاحة، فينطلق بهاوالتركيب و

يمكùن  و، معنى ذلك أن النحو يمكن من محاربة اللحùن  )2(» .إّن شد بعضهم عنها رّد بها إليهامنها، و

  .العربية  األعاجم من إجادة

        ال يحقùق  اعلم أن إنكار القياƩ فùي النحùو   «: النحو كذلك كما قال السيوطي في االقتراح و    

 أنكùر كǚم العùرب فمùن   علم بالمقاييƩ المستنبطة من استقراƇ : النحو كذلك ألن النحو كله قياƩ، و

  . )3(»امادته لغة العرب و كǚمهالقياƩ فقد أنكر النحو، و

       الضùوابط  إّن النحو هو تلùك األصùول واألحكùام و   : قول هذه التعاريƻ نخلƭ إلى ال من مجموعو

م العرب لتعصم األلسنة من اللƃحن استقراƇ كǚالقواعد المطردة التي استنبطها علماƇ اللغة عن طريق و

  : مسائل، فƋّما مبادئه هي حو كعلم منفصل ينقسم إلى مبادƏ والنو

  .الحدود  -«

  .ها مصطلحات -

  

  

                                                 
  . 310-309، دار صادر، بيروت، ƭ 13لسان العرب، مجلد : ابن منظور -1
أبو الفتƠ عثمان، الخصائƭ، تحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثانية، دار الهدǎ للطباعة، بيروت، دون : ابن جني -2

Ɯ ،ƣ1تاري ƭ ،36 .  
يق أحمد سليم الحمصي ومحمد أحمد قاسم جǚل الدين عبد الرحمن، االقتراح في علم أصول النحو، تحق: السيوطي -3

  . ƭ ،59 1988الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت 
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  .تبرير العǚقات بين مجموعة القوانين التي تكون العلم  -

  .تفسيرها القوانين و -

  .عناصر القانون  -

           )1( ».خواƭ الوحدة فùي داخùل العǚقùة المركبùة فùي التركيùب      و تحاال: مسائله هي و    

        يكتب الطالبùان الùدرƩ  : مثال  الوظيفةهذه العǚقات التي تربط بين الوحدات النحوية تقوم بتحديد و

          النصùب   فùي حالùة  " الدرƩ لة الرفع ألنها موقع الفاعلية، وفي دفتر المحاضرات، فالطالبان في حا

في حالة الجّر " المحاضرات"ق بحرƻ جر، ووحالة الجر ألنه مسب في" دفتر"و ،ألنه في موقع المفعولية

 ƻها مضاƃإليه أيضا ألن.  

 يفيùة للوحùدات النحويùة           لسياق النحوي هو الذي يكشƻ لنا عن المعùاني الوظ ال شك أّن او    

  .يعّرƻ بƋنƃه شبكة من العǚقات القواعدية التي تحكم بناƇ الوحدات اللغوية داخل التركيب و

   Unité Grammaticale: مƻهوم الوحدة النحوية  -1-2-3-2

  : عند اللسانييǅ  –أ 

 سùابقا  تكما ذكùر  بتعدد المدارƩ اللسانيةنحوية في اللسانيات الحديثة يتعدد مفهوم الوحدة ال    

 Ơالمورفيم "فالمدرسة األمريكية تستعمل مصطلMorphem"،  وهو»  ǎغرù2( ». الوحدة الدالة الص(     

تصùنƻ باسùتعمال مفهùوم هùذا     تحلùل و التي يمكن أن تحدد ولة وجميع الوحدات الصوتية الداأي 

 ،Ơهو الووالمصطل Ơعلى ضوئها، المورفيمات ألنهاأصب ƻة    حدة التي تصنùدنيا الدالùتعد الوحدة ال 

  .مورفيمات مختلفة منها مع إمكانية اعتبارها كمفردة من مجموعة  أدنىالتي ال تحلل إلى 

           ، مصطلƠ المونيم مقابùل المùورفيم، علùى أسùاƩ أن المùونيم      " Martinet " قد استعمل مارتينيو

           المورفيم ليƩ حالة صوتية و ليƩ حالة دالليùة، و لكùن المùونيم يظهùر    شكلية، وية هو وحدة صوت

كذلك طبيعة الخطاب فùي أثنùاƇ   معجم اللغة، ومن خǚل اختيار المتكلم للوحدات الصوتية التي تشكل 

   .و دالليا  و يتم تعيين الوحدات في داخل المتتالية بحسب الوظائƻ التي تقوم بها نحويا عملية التحدث،

  

  

                                                 
  . ƭ ،105 )رسالة الماحيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر :أحمد بلحوت -1

2 -  Jacques Moeschler Antoine Auchin, Introduction a la Linguistique contemporaine ,          
1 ere Edition, Armand Colin , Paris2000 , P : 54. 
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بƋنƃها أصغر صيغة حرة أي أنها ذات معنùى  « : فيعّرƻ الوحدة النحوية  " BloomField"أّما بلومفيلد

  .، بمعنى أنها ما يمكن أن يتكلم بها منعزلة  )1(»مستقل 

ما هي إال محاوالت حاول من خǚلها اللسانيون تقريب مفهùوم الوحùدة    تهاو هذه التعريفات التي ذكر

  .وية من خǚل المناهƝ المعتمدة في تحليلها النح

  : عند النحاة العرب  –ب 

موّسùع   لكن مفهومها موجود عندهم بشكلة العرب مصطلƠ الوحدة النحوية، ولم يستخدم النحا    

تجري مجùرǎ  الواحدة، وهي مجموعة من الكلمات تجري مجرǎ الكلمة يتمثل في مصطلƠ اللفظة، و

و ƹيرهùا  ...اسمهاو ية للجنƩفال الناالمضاƻ إليه، الصفة والموصوƻ والمضاƻ وكاالسمين أو أكثر 

  .من الوحدات

كاالسم الواحد أو بمنزلùة االسùم   قد عّبر سيبويه عن هذا المفهوم في أماكن عديدة من الكتاب بعبارة و

جرǎ فƋّما النعت الذي « : عند التّعرض لموضوع النعت  و أكتفي بذكر ƹيرها و من ذلك قوله الواحد،

، فصار النعت مجرورا مثل المنعùوت ألنهùا كاالسùم    "مررت برجل ظريƻ"  :المنعوت فقولك على 

  .  )2(» الواحد

             ثǚثùة رجùال مسùلمين لùم يحسùن     مررت برجل مسلم و«: ر من الكتاب خآفي موضع و    

  .  )3(» برجال مسلمينمررت بقائم : اسما واحدا حتى صار كƋنك قلت فيه إالƃ الجّر ألنك جعلت الكǚم 

صفة لهذا و هما بمنزلة اسم واحùد كƋنùك   " الرجل"فù" هذا الرجل منطلق : " فقولك « : و قال أيضا 

  .  )4(»" هذا منطلق: " قلت 

ههنùا فيمùا   " أي"يا أيها الرجل، و يا أيها الرجǚن، و يا أيها المرأتان و ...« :و مثال ذلك أيضا قوله

، و إنƃمùا صùار   "هذا"و الرجل وصƻ كما يكون وصفا لù" يا هذا: "كقولك -رحمه اهللا–زعم الخليل 

ألنùه مùبهم و يلزمùه    " يا أيها" يا أي، و ال : " تطيع أن تقول سصفة ال يكون فيه إال الرفع ألنك ال ت

    )5(»" ...يا رجل: "التفسير، فصار هو و الرجل بمنزلة اسم واحد كƋنك قلت 

  

                                                 
1- Giulio Clpschy, La Linguistique Structurale, petite bibliothéque, payot, Paris, P157. 

  . Ɯ ،1 ƭ ،488الكتاب: سيبويه -2
  .المصدر نفسه  -3
4- Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،83 .  
5- Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،190 .  
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  )1(»...أّم و يا ابن عّم فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد يا ابن « :و قال في موضع آخر

إنƃما تجعل و ما تعمل فيه اسم " ال "ألّن " ال ǚƹم و جارية فيها : " و تقول  « :و قال في موضع آخر

  )2(»...واحدا 

    ال تحùدد إالƃ فùي مùدرƜ الكǚùم     ومما ينزل منزلته، ظة عند سيبويه هي االسم المفرد وفاللف    

               حدة الوظيفية نحويا الدالة في الخطاب علùى مùدلول معùين، و ال يسùّميها سùيبويه هكùذا       فهي الو

دم يعتبر الرضي االستبراباذي أّول مùن اسùتخ  ل يقصد الكلمة المفردة وما بمنزلتها، وب -أي اللفظة–

  .دةرا بها عن الكلمات التي تجري  مجرǎ الكلمة الواحمصطلƠ اللفظة في الكافّية معب

جميع األفعال المضارعة جزƇ كل واحد منها و" بصري"و " مسلمان: "في قولك  إّن: إن قيل« : يقول  

صارتا من شدة االمتزاƜ ككلمùة واحùدة   فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان ...يدل على جزƇ معناه

كورة، وكùذلك  الكلم المذ الحروƻ المتصلة فيذلك لعدم استقǚل و      فƋعرب المركب إعراب الكلمة

   .  )3(»..بمعاملتها معاملة الكلمة الواحدةالحركات اإلعرابية، و

كلمة " كتاب"فلفظة «فاللفظة عبارة عن تركيب أحد أنواع الكلم مع ما يدخل عليه من عǚمات،     

ليست " مكتب"الميم في و" اكتتب"والتاƇ في " اكتب"كلمة، ولكن الهمزة في  "الزيدان خرجا" األلƻ في و

أو جزئيùا   ال تنفصل، فالكلمة هي العنصر المنفصل إّما بالتمام ألنها حروƻ بنيت عليها الكلمة و لماك

فالتنوين على هùذا  ...لم تبن عليها هذه األخيرةوتخرƜ إذا اقترنت بكلمة أخرǎ و كالحروƻ التي تدخل

   .  )4(» حتى الحركات اإلعرابية كما الحظ الرضياألساƩ كلمة و

                النحويين العùرب هùي التùي تجùري مجùرǎ االسùمين أو أكثùر كالصùفة         فاللفظة عند    

من الوحùدات كالحركùات    اة وصل بغيرهو قد تكون أدنى وحدة نحوية دالة ذات عǚق...الموصوƻو

"ùدة   ، والنحوية االسم تنوين التي تتعاقب على الوحدةالو" الùو وحùخذه الوحدة هƋحتى الموضع الذي ت

   )5(»هي الوحدة المجردة التي تجري على جميع أصنافها« النحوية إذن هي ذاته فالوحدة  حد في نحوية

  

  

                                                 
  . Ɯ ،2 ƭ ،217 الكتاب: سيبويه -1
2- Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،294 .  
، دار المتب العملية 1رضي الدين محمد الحسن شرح الرضي على الكافية، الطبعة األولى، Ɯ:يذالرضي االسترابا -3

  .ƭ ،25 1988بيروت، 
4- Ɯعبد الرحمن حا Ơصال:  ƭ ،228دراسات و بحوث في اللسانيات العربية.  
  .اذ بلحوت تعريƻ األست -5
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  .يع دراستوحاول تخصيƭ كل وحدة نحوية بالدراسة في مبحث خاƭ، باعتبارها موضسƋو

  : الوحدة المعجمية -1-2-4

    Ƈواألو  اللغة يعّد المعجم وعا Ƈة  لفعال ايحوي وحدات معجمية تتمثل في قوائم األسماùمتناهيǚ

  .  )1(» أنƃها ذات قائمة مفتوحة «: يقول عنها مارتيني و العدد في كل لغة،

        أخùرǎ الوحدة المعجمية تعّد مجردة تƋخذ أشكاال مختلفة حسب تصريفها و تختلƻ مùن لغùة إلùى    و

ة تƋخذ أشùكاال  معجميوحدة " كتب"ألن كل لغة معجمها الخاƭ المتواضع عليه، ففي العربية مثǚ نجد 

 كاتبان، كتùاب : ة أخرǎ لها أشكال حسب التصريƻ و كاتب وحدة معجمي...أكتب، نكتبكتب ، كتبا، 

  .كاتبة، فهذه الوحدات إذن تنتمي إلى قائمة مفتوحة قابلة لǘثراƇ كالجذور، األسماƇ و األفعال 

  : الوحدات الخطية -1-2-5

      تمدوا البياض كتقنية في تحديùد الكلمùة  يين أن يعإّن تمظهر الكلمة في الخط أملى على اللسان    

  . )2(»الحرƻ أو مجموعة أحرƻ محددة بواسطة بياضين تمثل الصوت« : عّرفوها بƋنƃها و

على وحدة لغوية دالة ألن التغùاير القùائم بùين    دالة هذه ليست وحدة لغوية دالة بل هي وحدة خطية و

ƻǚإلى االخت ǎفي نظام الكتابة عن نظام الشبكة الصوتية في اللغة  الرسم الصوتي و الصوت أد.  

  :  الوحدة النحوية اǗسم -1-3

ال نجد في كتاب و تحديد مفهومه، و حّده أشكالإن هذه الوحدة النحوية التي هي االسم تعددت     

فهو مùا دلĊ علùى مسùمى     )3(»فاالسم رجل و فرƩ« : سيبويه ما ينبƐ عن تعريƻ االسم بل يقول 

    األمثلùة دليلùة   ث عنها والمحّد فاألسماƇ « :جا من هذا النƭ، إالƃ أن الكتاب يقّدم لنا نصا آخر استنتا

      .  )4(»المحدث به عن األسماƇ من ما لم يمضوعلى ما مضى 

مخبر به في مجùال طريقùة   التركيب بصورة المعنى المخبر عنه وفيحدده هنا بمقابلة أساƩ ال    

 د المعنى الوظيفي في النƭ الثùاني ال تتميز خصوصياته النحوية ألنƃه اعتم هناالتوصيل والتخاطب، و

  .التعريƻ بذكر المثال في النƭ األول و

  

                                                 
1 -  André Martinet de linguistique générale, Armand , colin, Paris, 1980, P 19 . 

وظيفة األلسن وديناميتها، ترجمة نادر سراƜ، الصيغة األولى، دراسة المنتخب العربي، بيروت : أندري مارتيني -2
  . .ƭ ،211 1996لبنان، 

  .Ɯ ،1 ƭ ،40الكتاب :سيبويه -3
  .ƭ ،67 در نفسه المص -4
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االسم ما دلĊ على معنى مفرد وذلك المعنى يكùون  «  :األصوليعرفه أبو بكر بن السراƜ في و    

كùان ƹيùر   شخصا وƹير شخƭ، فالشخƭ نحو رجل وفرƩ وحجر وبلد وعمرو وبكر، وأما مùا  

               فاالسùم تخّصùه أشùياƇ يعّبùر     ...السùاعة شخƭ فنحو الضرب واألكل والظن والعلùم و الليلùة و  

  .  )1(»عمرو منطلق و قام بكر: أن االسم ما جاز أن يخبر عنه نحو قولك : بها منها أن يقال 

المعنى  الداللة،: لǚسم في هذا التحديد بعض الخواƭ المميزة له في مستوǎ التركيب وهي و    

ينة فهو معنى مفرد من أنه لفظ ال يقترن بوحدة أخرǎ كقر ،ƹير المشخƭالمفرد، المعنى المشخƭ و

  .هذا تحديد نحوي لǚسملتدل على اسميته بل بمعناه وصيغته و

منùة  زما دلĊ على معنى في نفسùه ƹيùر مقتùرن بƋحùد األ    «  :أما ابن الحاجب فيعرفه بƋنƃه     

حال والمسùتقبل  الالماضي و: قترن باألزمة الثǚثة ي أنه يدل على معنى في نفسه ƹير م، أ)2(»الثǚثة

   سب القرائن التي تدل علùى اسùميتها  يدور في دائرة المعنى الذي يستفاد من الكلمة بح هذا التعريƻو

جديد لǚسم من حيث كونه وحدة نحوية، ƹيùر أن الرضùي   ابن الحاجب في هذا الحّد يخرƜ بمفهوم و

عن الحد الذي ذكùره ابùن   باذي في شرح الكافية يعترض في انحياز بعض الوحدات النحوية ااالستر

مير الغائب واألسماƇ الموصùولة  ضوأسماƇ االستفهام وهي على سبيل المثال أسماƇ الشرط الحاجب، و

  .كاƻ التشبيهو

فسه مع عدم اقترانùه  في نعلى المعنى شتراط الداللة األسماƇ خارجة عن حّد االسم ال ألّن هذه    

     الثǚثة، و الرضي يجيب على هذا الطرح بƋن الضمير و األسùماƇ الموصùولة تحتùاƜ   بƋحد األزمنة 

                الشùيƇ فùي حùال عùدم     إلى الصلة لكشƻ إبهامها ألنها تùدل فùي نفسùها داللùة مبهمùة عùن      

رورة إلى لفظ آخر لكن ال يفيùدا  تاجا ضإن احواألسماƇ الموصولة و إّن الضمير المذكور« : اقترانها 

مùا تحتùاƜ إلùى صùلتها لكشƻù ذلùك       إنفي نفسها ال في صلتها، ومعناهما الذي هو الشيƇ المبهم 

  . )3(»كذا ضمير الغائبو...اإلبهام

    

  

                                                 
1- Ɯمحمد بن سهل، األصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، الطبعة الرابعة،  :ابن السراƜ1 مؤسسة الرسالة ،

  . ƭ  ،36-37 1999بيروت،
  . ƭ ،12 1شرح الرضي على الكافية ، Ɯ: يذالرضي االسترابا -2
  .نفسه  المصدر  -3
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               الرضي حقق في انفصال الوحدة اللغوية عن الوحدة النحويùة فùي شùرح الكافيùة حيùث يùرǎ      و

          و اللغùوي، ألن األلفùاظ   الوضع النحùوي أ ال توجد في نفƩ اللفظ بل ما تضمنƃه اللفظ من  أن الداللة

  .من حيث هي ال معنى لها 

االسم كلمة أو ما قوته قوة كلمة « : ألبي علي الشلوبين بقوله  تباعااقد حّد ابن الصفار االسم و    

  . )1(»...يƩ ماضيانيتها ماض أو لتدل على معنى في نفسه و ال يفهم من ب

تجتمع فيهùا كùل    لمقد وضƠ بƋّن بعض الوحدات اللغوية تنتمي إلى صنƻ االسم حتى و إن و    

     ال يعترض علينا بالموصوالت و أشباهها فƎّن الموصوالت ال تùدل علùى معنùى   و« : الخواƭ قال 

            الت ال تùدل  و الùدليل علùى أّن الموصùو   ƹيرها بل تدل على معنى في نفسها لكل مع ƹيرهùا  في 

  .أنƃها ال تغير معنى ما تدخل عليهعلى معنى في ƹيرها 

زيد الذي أبوه قائم فمعنى الجملة التي هي أبوه قائم بعùد  : زيد أبوه قائم ثم تقول : أال ترǎ أنك تقول  

  .)2(»كمعناها قبل دخول الذي بخƻǚ الحرƻدخول الذي 

حدات النحوية بƋن خصائƭ األسماƇ مثǚ ال يمكن أن تتوفر قد كان النحاة واعين في تصنيفهم للوو

: إّن حّد أبي العباƩ هذا في قولùه «: في جميع الوحدات اللغوية، فقال الزجاجي عن حّد المبرد لǚسم 

مجتمع عليه ثم يخùرƜ  تعتبر األسماƇ بدخول حروƻ الخفض عليها ƹير فاسد، ألّن الشيƇ قد يكون له 

        يبقùى الثùاني   بعلتùه و يكون ذلك ناقصا للباب، بل يخرƜ منه مùا خùرƜ    لعله عليه، فǚمنه بعض 

  .هذا ما يعرƻ بالدرƩ الحديث االنحراƻ التدريجي لقبول األسماƇ لعǚمات االسميةو . )3(»على حالته

كل متسùاوż  أنƃه ال يمكن ألفراد أي صنƻ أن يحملوا بشGradience  ùتعني االنحراƻ التدريجي و « 

إنƃما تتفاوت أفراد أي صنƻ فيما بينها في قبول السمات التي تكùون لهùذا   هذا الصنƻ و جميع سمات

ƻ4(الصن( .  

  

  

  

                                                 
لي عليه بن محمد البطليوسي، السفر األول من شرح كتاب سيبويه، حققه وعلق أبو الفضل قاسم بن ع: ابن الصفار -1

  . 1998Ɯ،1 ƭ ،219الطبعة األولى، دار المƉثر النبوية، سنة : عليه معيض بن مساعد العوفي
  . ƭ ،219 نفسهمصدر ال-  2
  .51اإليضاح في علل النحو ، ƭ : الزجاجي -3
       2006ية اللغوية في التراث العربي، الطبعة األولى، دار السǚم، القاهرة النظر: محمد عبد العزيز عبد الدايم -4

 ƭ214.  
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  :  )1( »و يمكن التوضيƠ بالشكل التالي 

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  : نǚحظ في الرسم السابق ما يلي و

  .النداƇلجر ومن العǚمات فرجل منون يقبل أل واأّن ما ورد في قلب الدائرة يحمل أكبر عدد  «

ؤالƇ ونحوهما أنه كلما ابتعدت األسماƇ عن مركز الدائرة وجدناها أقل حمǚ لعǚمات االسمية فهذا و ه

      ثم تùاƇ الفاعùل  ال الجر، و" أل"يقبل التنوين وال  نحوهما الثم نحن وإياك و" ألù"ال يقبل التنوين وال 

 اإلسùناد فحسùب،   إنما تقبل من عǚمات االسùم  ر، ووال النداƇ وال الج" أل"ل تقبال تحمل التنوين وال 

فاألصل في تصنيƻ االسم  ،)2(» ال داللتهال تحمǚن من االسم أية عǚمة إ...كيƻأكثر من ذلك أين وو

  .أن يحمل داللة الذات المادية أو المعنوية 

1-3-1- ǈسم عند سيبويǗتحديد ا:  

مه بحسب تلك خصائصه، فقساته النحوية وبويه في الكتاب عن أوضاع االسم ومواصفتكلم سي     

الجانب التركيبي في الكǚم العربي، فلǚسم وظùائƻ   هكما اعتمد في تحديد أنواع، األوضاع إلى أقسام

هùي  له في الكǚùم و  نحوية متعددة و هي الحاالت التي يظهر فيها االسم بحسب الوظيفة التي تكون 

  : كالتالي 
                                                 

  .214النظرية اللغوية في التراث العربي،  ƭ : محمد عبد العزيز عبد الدايم -1
  . ƭ ،215-216 نفسهمرجع ال -2

إّيùاك، نحن

  
ýùرج 

Ƈؤالùذا ، هùه

تùاƇ الفاعùل

 اǗنحراف التدريجي لقبول األسماƅ لعǘمات اǗسمية 
 )17(الشكل رقم
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  )2(الحالة   )1(الحالة   اǗسم

  - Ƈاالبتدا    

    الخبر -  

    الفاعل -  

    المفعول به -  

    ظرƻ المكان -  

    الحال -  

  - Ƈالمستثنى -  االستثنا  

  - ǎالمناد  - Ƈالندا  

  المستغاث به و المستغاث منه -  االستغاثة -  

    الندبة -  

    الترخيم -  

    التوكيد  -  

    التمييز -  

  المبدل منه -  البدل -  

  - ƻوا -  العط ƻعليهلمعطو ƻالمعطو  

    النعت -  

    الصفة المشبهة -  

    اإلضافة -  

  - ƻإليه  المضا ƻالمضا  

  حلوفا به محلوفا عليهم  القسم -  

    النسبة -  

    التصغير -  

    المفعول ألجله -  

    . )1(المفعول المطلق -  

                                                 
  . ƭ ،211 )رسالة ماجيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر : أحمد بلحوت -1
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             كيùب  تكùون لùه مùن وظùائƻ داخùل التر     هذه األحوال العامة لǚسùم فيمùا يمكùن أن    و    

  . هذا األساƩ عولجت األبواب النحوية في كتاب سيبويه  علىو

صùنيفه  كما حدد لنا بعض الخواƭ اعتمادا على الهيئة التركيبية التي يقع فيها االسم ابتùداƇ بت     

لألفعùال  وحروƻ اإلعùراب لألسùماƇ المتمكنùة و   « : على حسب خواصه اإلعرابية والتركيبية قال 

  .هي التمكنذا  ما يبرز خاصية إعرابية فيه و، ه)1(» ينسماƇ الفاعلالمضارعة أل

ن اللفùظ  المتمكن هو وجوده متصرفا في أكثر من حركة، إذا كا« : يبّين السيرافي معنى التمكن بقولهو

       تنùوين، فالùذي يتصùرƻ   ر يتصرƻ في أكثر من ثǚث حركùات و لفظ آخيتصرƻ ففي حركتين و

  . )2(»...أثر تمكنا ألنه أكثر تصرƻ تنوينفي ثǚث حركات و

       التنùوين ا ينصرƻ أمكن السùتيفائه الحركùات و  بويه االسم المتصرƻ المتمكن األمكن فمسي ييسمو

 النصبو« ، و يتميز االسم باإلعراب ألنه أصل فيه)3(»... تمكنا شذƃهي ألى وألن األسماƇ هي األو« 

  . )4(»...هذا زيد :و الرفعالجر مررت بزيد في األسماƇ رأيت زيدا، و

   )5(»...للحاق التنوينوليƩ في األسماƇ جزم لتمكنها و «: يشرح أيضا خاصية التنوين في االسم بقولهو

خǚل حركية الكǚم في االحتفاƇ والظهور ألحدهما والتنوين يدل علùى تمùام   هذه الخاصية تبرز من و

ل على اتصال الوحدة بمùا بعùدها   تدلتي تحل محله وي يقابل اإلضافة االذاالسم واستقǚله عما بعده و

     فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما يلحùق األلƻù  « : عاقبان و كǚهما زيادة في االسم، فيقول ما متفه

   ليه معاقùب للتنùوين   إألن المجرور داخل في المضاƻ « : ، و قوله  )6(»... معرفةللالǚم األسماƇ و

  . )7(»...ليƩ ذلك في األفعالو

مقياسا لتحديد االسم من خǚل عǚقته التركيبية مع بùاقي  " ضافةاإل"بويه اتخذ من الوظيفة النحوية فسي

  .الوحدات النحوية 

                                                 
  .ƭ41  ،الكتاب: سيبويه -1
  1990، شرح كتاب سيبويه، تحقيق رمضان عبد التواب، دون طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتناب: السيرافي -2
Ɯ2 ƭ ،44 .  
  . ƭ ،46 1الكتاب ، Ɯ: سيبويه -3
4- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،42 .  
  .المصدر نفسه  -5
  .المصدر نفسه  -6
  .المصدر نفسه  -7
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 ƻواإلضافة"فالتعاقب يحدث بين التنوين والتعري ùفظهور التنوين يؤدي إ" ال   ƻùالتعري Ƈاùى اختفùل        

          ما تخƭ االسم المتمكن الذي يقبل جميùع الحركùات  نإهذه الخواƭ الكلية و ،بƋي صورة من الصور

  .التنوينو

 ƻتعاقب التنوين و التعري Ơو يمكن توضي"ù1(بالشكل التالي" اإلضافة"أو " بال(  :  

  

  

  

   

  

  

فلم يحتمل االسùم  ...«: ضافة بقوله إلشرح ابن الصفار علƃة عدم الجمع بين التنوين و او            

ال ذلك أن التنوين يùدل علùى كمù   ين، أال ترǎ أنه شبهها باأللƻ والǚم مع التنوين وتزيادتين متناقض

التنùاقض الùذي بينهمùا لùم يجùز الجمùع       اإلضافة تدل على اتصاله فاالسم و انفصاله عّما بعده، و

  . )2(»...بينهما

     ƻه و إلفالوحدة النحوية االسم ال تحمل زيادتين متناقضتين مثل المضاùوين أو ا يùالتن ƻùألل       

     اإلضùافة  األلƻù والǚùم و  : متشابهتين مثل ال يحمل أيضا زيادتين التنوين فهما متعاقبان، والǚم وو

  .فǚ يجتمع تعريفان على اسم واحد 

          في تعيùين االسùم ألنùه يتميùز بحركùة حùرة      حدǎ الخواƭ األساسية إالموضع الذي يعّد     

          :و يتجلى هذا فùي قùول سùيبويه    ...اإلضافةاعلية، المفعولية ودة مواضع كالففي التركيب فيشغل ع

               تùرǎ أنùƃك   الأيجùز ذلùك،   يبّين لك أنƃها ليست بƋسماƇ أنƃك لوضعتها مواضùع األسùماƇ لùم    و« 

  . )3(» ...أشباه هذا لم يكن كǚماو ،"ضرب يƋتيناي إن"  :لو قلت 

                                                 
التƋريƣ النصي للنحو العربي من خǚل مفهوم اإلضافة، الطبعة األولى، دار سحر بمعية كلية : عبد السǚم العيساوي -1

 ،Ʃ2004اآلداب منوبة، تون ƭ ،81 .  
  . ƭ ،277 1السفر األول من شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: ابن الصفار -2
  . Ɯ ،1 ƭ ،42 الكتاب: سيبويه -3

حاǗت المعاƽبة في اǗسم) :18(الǀƪل رƽم

 ƻلǕا
ǅǚوال 

ýرج  
Ɩرǂن ǅƪا 

 و

ƵƔراƵƍ مةǚ 

  و   

Ǉنويƙ مةǚƵ  
ǇǂƓƪ ƻحر 

Ǌليƍ ƻƓưم 
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حيثŽ وأيùنł  : سماƇ قولهم فالفتƠ في األ«اصية إعرابية في التركيب عدم التمكن لكون األسماƇ تتميز بخ

          :الوقƻù نحùو   و بعùدŃ، حيثſ وقبùلĈ و : أوالňƇ وحذارƁ وبدادň ، والضم نحو : و حنالكسر فيها وكيŽƻ و

ƅو إذ ƅو قط ńو لم ،ń1(» ...من( .  

األسùماƇ  لجّر في األسùماƇ و ل نظير األن الجزم في األفعا«: الجزم وقابل سيبويه بين الجّر و    

  . )2(»ب يليƩ لها في الجزم نصيب كما أنه ليƩ للفعل في الجّر نص

ضمار إلو لم يكونوا ليحذفوا األلƻ ألنها عǚمة ا« : يقول سيبويه  باإلضمارالتعبير عن االسم     

  . )3(»...في قلتبمنزلة التاƇ أكلوني البراƹيث و: قول من قال  في

  اقتران االسم مع ƹيره ليكون كǚما و هي خصوصية يتميز بها االسم بصورة عامùة  مبدأ االستغناƇ و 

  . )4(» ..."عبد اهللا أخونا"و " اهللا إلهنا : "قولت ،يستغني عن الفعلاالسم قد « 

أكلب يتصùرفان  أفكل وذلك نحو فƎن كان اسما كان أخƻ عليهم و« التصرƻ لǚسم في النكرة     

واعلم أّن النكرة أخƻ عليهم من المعرفة « التعريƻ من خصائƭ االسم نكير ووالت، )5( »...في النكرة

  .)6(»... ألّن النكرة أول ثم يدخل عليهم ما تعرƻ به

     النكرة أخƻù مùن المعرفùة   ...«:قد بّين السيرافي أّن النكرة تجعل االسم أكثر تصرفا يقولهو    

احتمالها ال تحمله المعرفة أنها تحمùل  مله المعرفة وما ال تح ملةأشد تمكنا منها، ألنها لخفتها محتهي و

 أحمد، طلحùة، عمùر  : ير متصرفة نحو ين في الموضع الذي توجد فيه األسماƇ المعارƻ فيه ƹالتنو

  .)7(» ...تفابراهيم، إذا نكرت انصرفت فاحتملت حين خفت بتنكيرها ما ال تحمله حين عر

الواحùد  أّن الواحد أشد تمكنا من الجميع، ألّن  اعلمو« عدم التصرƻ فيما يخالƻ جمعه مفرده     

        ما جاƇ من الجميع ما جاƇ على مثال ليƩ يكùون للواحùد نحùو مسùاجد      من ثم لم يصرفوااألول و

  . )8( »...مفاتيƠو

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،42 الكتاب: سيبويه -1
2- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،45 .  
  .المصدر نفسه -3
4- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،46 .  
  .المصدر نفسه   -5
  .ƭ ،47 المصدر نفسه -6
  . ƭ ،44 2شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: السيرافي -7
  . Ɯ1 ƭ ،47،  الكتاب: سيبويه  -8
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ألنƃهùا  « جùّر  ال يتصرƻ إذا دخلت عليه األلƻ والǚم أو أضيƻ   ان يذمن خصوصيات االسم الو 

أمنùوا  و...فùي المنصùرƻ   أدخل فيها الجّر كما يدخلا يدخل على المتصرƻ ودخل عليها مأسماƇ أ

  . )1(»... التنوين

ّن المذكر أول وهو أشد تمكنùا  واعلم أّن المذكر أخƻ عليهم من المؤنث أل« التƋنيث التذكير و    

لجملùة  من الخصائƭ التركيبية أنه هو المسند إليùه فùي ا  ، و )2(»... إنما يخرƜ التذكير من التƋنيثو

عبùد اهللا  : ك عليùه وهùو قولù   فمن ذلك االسم المبتدأ والمبنùي  ...«: االسمية أو الفعلية قال سيبويه

  . )3(» ...سم األول بّد من اآلخر في االبتداǚƇللفعل من االسم كما لم يكن لفǚ بد ...أخوك

    الحال أو فùي األصùل    ر عنه إّما فيإنما تختƭ االسم كونه مسندا إليه باالسم ألن المسند إليه مخبو«

  . )4(»...ال يخبر إالƃ عن اللفظ دال على ذات في نفسه مطابقةو

      ندبùة، تùرخيم  (مùن  كما يختƭ االسم في عǚقته السياقية مع باقي الوحدات بالنداƇ و ما يحمل عليه 

     متùروك ضùمار الفعùل ال  إعلى واعلم أّن النداƇ كل اسم مضاƻ فيه فهو نصب  «: قال ...) استغاثةو

  .)5( »...هو في موضع اسم منصوبرفع و المفردوإظهاره و

   قد تحذƻ منه بعùض الحùروƻ   والتفجع وحدات صرفية لمعنى معين كالندب وتلحق االسم و    

     و لكنùه متفجùع عليùه     عّواعلم أّن المندوب مد «: في آخره تخفيفا ألجل ترخيمه و مثال ذلك قولك 

   و إن شئت لم تلحق كما تلحùق   ،سم األلƻ ألن الندبة كƋنهم يترنمون فيهافƎن شئت ألحقت في آخر اال

  .)6( » اƇفي الند

فهو حذƻ أواخر األسماƇ المفردة تخفيفا كما حذفوا في ƹير ذلùك مùن كǚمهùم     «أّما الترخيم    

  .)Ć...« )7تخفيفا

علùى ثǚثùة    فùي الكǚùم  اعلم أّن التصغير إنما هو  «:من خصائƭ االسم أيضا التصغير و    

  )8(» ...جميلقſيłيƩ و: وذلك نحو ...أضرب فعيل وفعيعل وفعيعيل

                                                 
  .Ɯ1 ƭ ،47،  الكتاب: سيبويه  -1
  .المصدر نفسه -2
  . ƭ ،48 1در نفسه، Ɯالمص -3
رضى الدين محمد بن حسن ، شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق عبد العال سالم المكرم، الطبعة األولى : االستراباذي -4

Ɯ ، 1عالم الكتب، القاهرة ƭ ،184 .  
  . Ɯ2 ƭ ،184 الكتاب،: سيبويه  -5
6- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،225 .  
7- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،247 .  
  . ƭ ،460 3لمصدر نفسه، Ɯا -8
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  .فاالسم في التركيب يتميز بخواƭ نحوية تمّيزه عن باقي الوحدات في السياق 

النداƇ و التصغيراختƭ التثنية والجمع والتƋنيث و«  :قد ذكر الرضي في شرح الكافية خواƭ االسم و

  . )1( »..باالسم

  :  )2(توضيƠ خصائƭ االسم من خǚل الشكل التالي كما يمكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   . ƭ ،36 1شرح كافية ابن الحاجب ، Ɯ :االستراباذي -1
  . ƭ215  ،)رسالة ماجيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر : أحمد بلحوت -2

  قرينة المƻهوم
  اإلسناد إليه -
 اإلشارة إلى مسماه -
 نكرة  –مفرد  -
 مواقفه ثابت االسمية -
 في لفظه و معناه -
 نعت االسم -
 تكسير -
 تصغير -
 جمعه -
 علم -
 تƋنيثه -
 مضمر -

ǇƑراǀال ǅƪǙاǇƑراǀال 

 ƻفاعلية -: الوظائ  
  مفعولية  -
 حالية  -
 إضافية -
 وقوعه تمييزا -

  
  )19(الشكل رقم 

  الدواخل
-  ƻالجر(الحرو( 
- Ƈالندا 
- ùال 
- ƻمضا 
  
 

Ƽاللواح  
  التنوين

 

  مضاƻ إليه -
  عود الضمير ƹليه -
 إبدال اسم صريƠ منه -

  التثنية 
  ياƇ النسبة 

  ألƻ النسبة 
 ترخيمه
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 : الوحدة النحوية الƻعل  -1-4

1-4-1- ǅعل عند النحوييƻتحديد ال :  

  Ƈاùاهتم النحاة العرب بدراسة الفعل لما لهذه الوحدة النحوية من قيمة فعلية في التركيب في عملية إنش

       .         لفùات حùاولوا مùن خǚلهùا تحديùدها وشùرحها      مؤو اا أبوابù ية اللغويùة، فƋùفردوا لهù   المتتال

   : عǚقته مع الوحدات في السياق قùال  ة من خǚل بيالفارسي يحدد الفعل من الناحية التركي فƋبو علي

    ينطلùق بكùر   خرƜ عبد اهللا و: ه شيƇ مثال ذلك لم يسند إليا الفعل فما كان مسندا إلى شيƇ وأّمو« 

: فعل ينقسم بƋقسام الزمùان الو « :يضا من خǚل اقترانه بالزمانحدده أو، )1( »...ال تضربو ذهبأو

  .)2( ». ومستقبل حاضرماض و

على معنى  الفرق بين الفعل و االسم ألن هذا األخير يدلاعتبر ابن السراƜ معيار الزمان هو و    

إّمùا  وإّمùا حاضùر و  زمان إّما ماضي ما دلĊ على معنى و زمان و ذلك ال« :الفعلفقط، قال عن حد 

  .)3(»مستقبل

       الفعل في أوضاع النحويين، مùا دلĊ علùى حùدث    «أضاƻ النحويون داللة الحدث في الفعل و    

هùذا  : هو ما كان صفة ƹير موصوفا نحو قولك« كما اعتبروا الفعل ، )4( »زمان ماض أو مستقبل و

  .)5( »... ى الحقيقة هي الشيƇ يوصƻ بهافاألفعال عل...فيقوم صفة للرجل: رجل يقول 

إنƃه لفظ دال على معنى يمكùن أن  « : النصر الفرابي باعتباره وحدة نحوية بقوله  أبو هوقد حّد    

  .)6( »...يفهم بنفسه وحده فيدل بنية ال بالعرض على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى

  : هم من هذا القول أن الفعل عنده هو ففن

  .على معنى  لفظ دال -

 .قرينةإمكانية فهمه وحده بنفسه دون  -

 . ههي التي تميزانية ببنيته ومالداللة على الز -

 .حصول المعنى في ذلك الزمن -

                                                 
، دار العلوم 1اإليضاح العضدي، تحقيق حسن شاذلي فرهود، الطبعة الثانية،Ɯ: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي -1

1998 ƭ ،53 .  
2-  ƭ ،54المصدر نفسه .  
3- Ɯاألصول في النحو ،: ابن السرا  ƭ38 .  
  . 52اإليضاح في علل النحو ، ƭ : الزجاجي -4
5-  ƭ ،53المصدر نفسه .  
  . ƭ ،184 )رسالة ماجيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر أحمد بلحوت،  -6
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       الكلمùة  «: ويا باعتباره أنه يخبر بùه  مالي النحوية فقد حّدده تحديد نحأّما ابن الحاجب في األ    

      السùم  فƎùن كùان فهùم ا    ا أن يخبر به أو عنه أو ال، الحرƻ ال يخلو إّمال تخرƜ عن االسم والفعل و

               ال عنه فǚù يخلùو أن ينتفيùا جميعùا فهùو الحùرƻ و إّمùا أن ينتفùي أحùدهما          به و إن لم يخبرو

  .)1(»...و هو الفعل

        ركونùه يخبù  وداللة قسم المتعرض للزمùان و  «: ل يتميز عن قسيميه بداللته قاليؤكد أيضا أن الفعو

  .)2( » ...ال عنه ليƩ هو داللته إنما هو حكم بعد معرفة داللته فكان حّده باعتبار داللته أولى به

:   أّما العكبري فاالختيار عنده بƋّن الفعل ما أسند إلى ƹيره ألّن اإلسناد أعم من اإلخبار، قùال      

        إلخبùار ألّن اإلسùناد أعùم إذ كùان     ذكر إسناده ههنا أولى من االفعل ما أسند إلى ƹيره ƹليه و حّد«

خصوƭ بما صƠ أن يقابùل بالتصùديق   كذلك بل هو م ƹيرها و ليƩ اإلخبارألمر واعلى االستفهام و

  .)3( » إسناد و ليƩ كل إسناد إخبارفكل إخبار  رالتذكيو

ذكر عǚمات الفعل التùي تخصصùه عùن بùاقي     لشوكاني العكبري فيما ذهب إليه وقد تبع او    

           اƇ التƋنيùث السùاكنة  ئùب وواوه، وتù  الغاو تùاƇ الضùمير  دخول قد والسين وسوƻ و...«وحدات ال

    في معناها واحدة مùن هùذه العǚمùات    حرƻ الجزم فكل كلمة تصلƠ أن تدخل عليها أو على ما هو و

     سùوƻ قùد و والفعل ما دخله  «: و هذا ما ذكره الجرجاني نقǚ عن أحمد حساني ،)4( » ...فهي الفعل

أكرمùه          : قوم وسوƻ يقوم، وتùاƇ الضùمير وألفùه وواوه ونحùو    سيو قد يقومقد قام، و: والسين نحو

  .)5( » ...بما يضرنعمت وبئست وحرƻ الجزم ل :تاƇ التƋنيث الساكنة نحووأكرما وأكرموا و

           وƻ الحùر وهùذه األدوات و  ،هي ما سبق الفعل مùن أدوات وحùروƻ  فالفعل تلحق سوابق و    

       أما اللواحق فهي ما يلحق الفعل و ،ليƩ بمؤثرما ومنها ما هو مؤثر و ،منها ما ينفصلما يتصل ومنها 

ƹيره هما تاƇ التƋنيث الساكنة وتùاƇ   نه عناتميز من زوائد تخصه دون ƹيره، فالماضي تلحقه الحقتان

نون الجمع واو في الجماعة ونون النسوة وكالبين ƹيره من األفعال مشتركة بينه وهناك لواحق الفاعل و

                                                 
الي ابن الحاجب، دراسة وتحقيق فخر سليمان قرارة، الطبعة األولى عمرو بن عثمان بن الحاجب، أم: ابن الحاجب -1

  . 1989Ɯ ،1 ƭ ،35دار الجيل، بيروت 
  .المصدر نفسه  -2
أبو البقاƇ عبد اهللا بن الحسين، اللباب في علل البناƇ واإلعراب، الطبعة األولى، دار الفكر بدمشق، سنة : العكبري -3

  . 2001Ɯ ،1 ƭ ،48، اإلعادة سنة 1995
أبو محمد بن أبو الحسن الخاوراني الشوكاني، كتاب القواعد والفوائد في اإلعراب : ركن الدين جمال اإلسǚم  -4

  . ƭ ،38 1993تحقيق عبد اهللا بن حمد الخثران، دون طبعة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،
اربة لسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية، مق: أحمد حساني -5

1993 ƭ ،07  .  
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 جماعùة  ن، يùاƇ المخاطبùة، واو ال  الفعل المضارع تلحقه ألƻ االثنيالدالة على الفاعلين، و" نا"للمتكلم 

  .الخفيفة ونون النسوة ونونا التوكيد الثقيلة و

            ا، أكتùبن  أكتبùي، أكتبùا، أكتبùو   "  أّما األمر فليست له لواحق خاصة إذا كلها مشتركة مثلو    

  : أبنية الفعل بالشكل التالي اللواحق التي تدخل على مكن تمثيل الواحق ويو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )20(الشكل رقم 

    

 أّما الفعùل فمركùب   و «: قوله فيحدد الفعل أيضا نحويا بأّما صاحب اإلظهار عبد اهللا األيوبي     

       مسùتقل   لùين ما وهو من حيث داللتùه علùى األو  والنسبة إلى فاعل والزمان من ثǚثة معان الحدث و

خبùر   وقùع الفعùل  كان الخبر يستدعي اإلسناد جاز و لماداللته على النسبة ƹير مستقل، و من حيثو

  هذا ال يوجد في الفعùل  بالنسبة إلى المعنيين األوليين ولّما كان المبتدأ أو الفاعل يستدعيان االستقرار و

ǚ1( ». لم يكن مبتدأ أو ال فاع(.  

  

  

  

                                                 
  . ƭ221  ،)رسالة ماجيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر : أحمد بلحوت -1

 الدواƢل
- ùƿد  
- Ʃ 

- ƻوƪ 

 لو -

- Ɣالنواص 

- ǅƨالجوا 

 Ɗحرƻ المƓưرƵة -

 الفعــل
  
  
  
ƇƓùنƕ  
  

  
 

Ƽاللواحـ  
-  ýƵƓƽال ƇƓƙ  
-  ƇƓƙ)ƚنيƋƙال(  
-  ƇƓي)ýƵƓƽال (  
  )الǀƛيلةÜ الخƽيƽة(نونƓ الƙوǂيد  -
-  Ɩوƪالن Ǉنو  
- ǅلǂƙالم ƇƓي 

  ƙغيير الصيغة 
 Ǚخƻǚƙ الǌيƑة
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ƹير مستقل في التركيùب ألنùه ال   مستقل من جهة داللة على الحدث والزمان و الفعل عندهو     

  : )1(يمكن تمثيل هذا المفهوم بالشكل التاليو عليه في كونه خبرا بالنسبة يحكم أو صفةيحمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )21(الشكل رقم 

1-4-2-  ǈعل عند سيبويƻتحديد ال :  

المسùتوǎ  : ويه الوحدة النحوية الفعل في مستوǎ التركيب من خǚل ثǚث مستويات حّدد سيب        

  .الصرفي، المستوǎ التركيبي، وصوال إلى المستوǎ اإلعرابي 

 هيئتùه  بحسب بنيتùه و بƋنƃه مثال يدل على الحدث ) اصرفي(فاألول يتمثل في تحديده للفعل مورفولوجيا 

ثلة أخذت أّما الفعل فƋمو «: ستقبال قال االماضي، واألمر والحال وال: زمنة التاليةالذي يرتبط بƋخذ األو

بنùاƇ مùا    فƋمùا  .ما هو كائن لم ينقطعو ،ولما يكون ولم يقع ىضم من لفظ أحداث األسماƇ وبنيت لما

Žمضى فذňهب وسمſع ومكŃمد، وث وح Ƈه   ما لمأّما بناùنه قولƎرا آيقع فùل و   :مùب واقتùرب اذهùاض             

  .و كذلك بناƇ ما لم ينقطع و هو كائن إذا أخبرت  .ضرب قتل و يŃيذهب و يضرب و يŃ: اخبرو م

  .)2( »القتلواألحداث نحو الضرب والحمد ولها بنية كثيرة ثلة التي من لفظ أحدات األسماƇ وفهذه األم

سماƇ هذا المثال هو بناƇ عن أحداث األمثال والذي يتميز بكونه بنية و فيحدد سيبويه الفعل بƋنه    

  .من حيث هو بناƇ للفعل من حيث كونه بنية متميزة ويضبط لنا صورتين 

                                                 
  .ƭ221  ،)رسالة ماجيستير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر : أحمد بلحوت -1
  . Ɯ ،1 ƭ ،40الكتاب: سيبويه -2

 يحمƵ ýليǌمƈ ƇǑƬ Ɠخر

Ǉوǂال ƊدƙƕمǇƓƽيوص ýƵƓف 

ýعƽال 

 ينýƨ منƨلة
 الخƕر

ýƵƓف 

ýǀƙƪير مƹ 

الخƕر

يǂوǇ فǑ حǙƓت 
ýƵƓو ف ýفع

ýǀƙƪم ýǀƙƪير مƹ 
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  .أما البنية فهي الصيغة التي تحري عليها المادة و البناƇ هو حدث تغيير طارƏ على البنية    

   و مسùتقبل أو مùبهم   لĊ لفظه على حدث مقترن بزمان ماض أالفعل كل ماد« أكد السيرافي  على أّن و

  .)1( »...الحرƻلقبوه باالسم و الحال لينماز مّمال وفي االستقبا

   بل نحùو ضùرّ  قوله أمثلة أراد به أبنية ألّن أبنية األفعال مختلفة فمنها على فّعو« قال أيضاو    

  .)ƹ...« )2ير ذلك من األبنيةومنها على فعňل نحو علňم وفعŃل نحو ظرƻŃ و

الذي يùرتبط  ته ، ويدل على الحدث بحسب بنيفالفعل إذن يحدد من الناحية الصرفية بƋنه مثال     

  .االستقبال الماضي واألمر والحال و: بƋحد األزمنة التالية 

قد رسمه بذلك فلم يقتصùر  وزمان وأّما الفعل فما دلĊ على معنى و « يإلى هذا ذهب الفارسو     

  .)3( »...فيه على المثال كما اقتصر عليه في االسم

عل بحسب أقسامه ثم حدده في المسùتوǎ التركيبùي و اإلعرابùي    فسيبويه يحدد لنا خواƭ الف    

       فرق بينما يدخلها ضرب من هùذه األربعùة   مجار ألإنما ذكرت لك ثمانية و«من فكرة العامل  منطلقا

 حروƻ اإلعùراب لألسùماƇ المتمكنùة   فيه العامل و ليƩ شيƇ منها إال وهو يزول عنه، ولما يحدث 

Ƈضربت زيدا «وتقول فالفعل يتميز في التركيب بالعاملية ، )4( »...الفاعلين ولألفعال المضارعة ألسما

ǎ أّن الفعùل  Ƈ في األفعال خاصية نحوية فهو يرفاإلعراب و البنا، )5( »...ألنك تريد أن تعمله هو الحد

ولكنها ترتفع بكينونتهùا فùي موضùع    ... «المضارع له قابلية اإلعراب فيرتفع لوقوعه موقع االسم 

  .كذلك ينصب إذا دخلت عليه أدوات النصب و يجزم أيضا بƋدوات الجزمو )6(»ماالس

      واعلم أّن بعض الكǚم أثقùل  « : الجزم يختƭ بالفعل ال يجاوزه و جزمت األفعال لثقلها قال و    

   فاألفعال أثقل من األسماƇ ألن األسماƇ هي األولى و هي أشد تمكنا فمن ثّم لم يلحقها تنوين ،من بعض

  .)7( »لحقها الجزم و السكونو

                                                 
رمضان عبد التواب، محمود فهمي : شرح كتاب سيبويه، حققه و قدم له و علƃق عليه: د عبد اهللاأبو سعي: السيرافي -1

  . 1986Ɯ ،،1 ƭ ،54حجازي ومحمود هاشم عبد الدايم، دون طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
  .المصدر نفسه  -2
اب سيبويه، تحقيق م تعليق عوض بن حمد التعليقة على كت: أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الغفار: الفارسي -3

  . 1990Ɯ ،1 ƭ ،16الفوزي، الطبعة األولى ، مطبعة األمانة القاهرة، 
  . Ɯ ،1 ƭ ،41 الكتاب: سيبويه -4
5- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،133 .  
6- Ɯ ، 3المصدر نفسه ƭ ،10 .  
7- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،46.  
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إنّما جزمت األفعùال لثقلهùا   و« : Ƈ في جزم الفعل المضارع قال راقد أورد الزجاجي رأي الف    

 ƻأوفخففت بالجزم ألنه حذ Ƈالثقيل ومل للخفض لخفتهحألّن األسما ƻم بتخفيǚإلزام بعض ا ليعتدل الك

ƻالوحدة النحوية الفع)1( »الثقيل للخفي ƭل لحاق الجزم بها الذي يقابل الجر في االسم قال ، فمن خوا :

  .)2( »...الجزم لم يفعلċمن األفعال لن يفعłلć، والرفع سيفعلĈ و النصب في المضارعو «

و تقول سيفعل ...« :قولهسوƻ و مثال ذلك الم التوكيد عليه ودخول السين ويختƭ بدخول و    

  .)3( »...ذلك و سوƻ يفعل ذلك فتلحقها هذا الحرفين لمعنى

         كمùا فعلùت   ...«و قد يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نùون النسùوة أو نونùا التوكيùد          

     فالنون هاهنا...و ذلك قولك هّن يفعلنł و لن يفعلƅنł و لم يفعلƅنł...فعłلتŽ و فعłلنا: ذلك في فعل حين قلت 

  .)4( »...في يفعلنł بمنزلتها في فعلن

    األصل في الوحùدة النحويùة الفعùل    على الفعل الماضي في البناƇ ألّنضارع فحمل الفعل الم    

ري مجùرǎ  الفتƠ في التùي لùم تجù   و«: عل الماضي مما كان وزنه فعل أّما البناƇ فهو خاƭ بالفو

  علƃة بناƇ الماضي علùى الحركùة  ، و)5( »...كذلك كل بناƇ كان معناه فعلćضربł و: المضارعة قولهم 

لم يسكنوا آخر فعل ألن فيها بعض ما في المضùارعة  و«: ا في المضارعة وذلك قولهفيه بعض مألن 

  .)6( »...فتصƻ بها النكرة تقول هذا رجل ضربنا 

    ƻǚه  و«: االسم و يتجلى هذا في قوله  فالفعل يجوز أن يكون وصفا لنكرة بخùنƎكر فùأّما يش         

  هذه الخواƭ في انفرد الفعل في هيƋته، )7( »...ال يكون صفة و هم اسم و إنƃما يكون صفة و هو فعل

  أال ترǎ أّن الفعل ال بùد لùه   «أّما في الوصل فهو يتميز بƎسناده إلى الفاعل فهما يشكǚن وحدة نحوية 

  .)8( »...االسم و إال لم يكن كǚما و االسم قد يستغنى عن الفعلمن 

     نسùبته  تقل كما ذكرنùا فùي إسùناده و   ƹير مسفالفعل مستقل بداللته على الحدث و الزمان و     

  .)9( »...يذهب زيد فǚ بد للفعل من االسم: مثال و« : قال  إلى الفاعل

                                                 
  . 106-102اإليضاح في علل النحو ، ƭ : الزجاجي  -1
 .ƭ14، 1تحقيق عبد السǚم محمد هارون، الطبعة الرابعة، مكتبة الخليƝ القاهرة،Ɯ: عمرو بن قنبر،الكتاب: سيبويه -2
3- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،14 .  
4- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،20 .  
5- Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،16 .  
  .المصدر نفسه -6
7- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،22 .  
  . ƭ ،21 1ر نفسه، Ɯالمصد -8
9- Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،22. 
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م وحده أن يستوفي كل فعل فاعله وال يمكن االستغناƇ عنه ويؤكد علùى هùذا فùي بùاب     حق الكǚو 

         ن الفعùل ال بùد لùه    ألجعلت القوم بدال منùي  : ضربتهم قومك و    ضربوني: إذا قلت و «التنازع، 

  .)1(»...من فاعل، و الفاعل هنا ضمير الجماعة الواو

واعلم أّن الفعùل  « تمكنه في باب العاملية في التركيب خاصية التعدية ومن خصائƭ الفعل و    

    ǎرùدث أال تùى الحùإلى اسم الحدثان الذي أخذ منه إنما يذكر ليدل عل ǎالفاعل يتعد ǎالذي ال يتعد    

   ام المعمùوالت ، فالعامل هو المتحكم في تض)2( »...قد كان منه ذهاب: قد ذهب بمنزلة قولك :قولكأّن 

  .قد تتوسع فئة التعدية إلى أكثر من مفعول حسب المعنى المراد المستقل لدǎ المتكلم و

ا لم يحركوه ،مراضرب في األ: الوقƻ قولهم و «: أّما الوقƻ فهو خاƭ باألمر يقول سيبويه     

  .)3( »...فعلاكذلك كل بناƇ من الفعل كان معناه و...ةال تقع موقع المضارعنها ال يوصƻ بها وأل

    Ơبمعاني نحوية ال تصل ƭإال لها مثل سياق  فالوحدة نحوية الفعل عند دخولها في التركيب تخت

  .الجزاƇ األمر النهي و

 :يكونان إال بفعل و ذلك قولùك   النهي الواألمر و... « :فقال  النهي للفعلفاألصل في األمر و    

  .)4( ».و أّما خالد فǚ تشتم أباه...ضربهازيدا 

إن كانت هذه المعاني ال تحدث إال بحروƻ في سياقات أخرǎ مثل االستفهام والجزاƇ و يجوزو    

  .لكّن االختيار أن يليها الفعل

ال يجمع ألنه ال يثنى و الجمع التي تلحقهصاله بعǚمات دالة على التثنية ومن خواصه أيضا اتو    

و لم تكùن   ،المضارعة لفاعلين لحقتها ألƻ و نونواعلم أن التثنية إذا لحقت األفعال « : قول سيبويه ي

      آخر ولكنك إنما ألحقتùه   "فعلي"تضم إليه فهذا البناƇ  "يفعل"األلƻ حرƻ اإلعراب ألنه لم ترد أن تثنى 

ول كùون األ يف ،ألنه يدركها الجزم و السكون ال يلزمها الحركةمنونة و  علين و لم تكنافللهذه العǚمة 

  .)5( »كالتنوين اآلخرحرƻ اإلعراب و 

      

  

                                                 
  . Ɯ ،1 ƭ ،131 الكتاب: سيبويه -1
2- Ɯ ،1المصدر نفسهƭ ،68 -69 .  
3- Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،43 .  
4- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،192 .  
5- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،45 .  
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اصا التي تمثل خو،واإلعرابفي الحروƻ التي تجري على حركات  ات طارئةتغيروهناك حاالت تمثل 

وجمùع   اطبùة  عǚمة التƋنيث  فùي المخ للحروƻ النائبة عن الحركات، والفعل تلحقه عǚمة الجمع و

أن يسùتفهم   في التركيب، كما أّن الفعل ال يمكن االختفاƇالمؤنث وهذه العǚمات تتعاقب في الظهور و

والسكون في آخùره   ظهور الجزم ومتميز بعدم تنوينه و" له"إذا دخلت عليه فيه ير يأي تغ عنه دون 

ميزه عùن بùاقي الوحùدات    ƹيرها من الخواƭ التركيبية التي تأيضا الفعل ال يستغني عن الجزم وو

  :وهي  من ثǚث مستويات  انطلقالنحوية في السياق فتحديد الفعل عند سيبويه باعتباره خواصه 

  .على الكلمة  وذلك بحساب نوعية التغير الطارƏ المستوǎ المورفولوجي للكلمة: أوال 

خواƭ محددة عن ظهورها لتركيبي للوحدة النحوية  الفعل والتي لها مميزات معينة والمستوǎ ا: ثانيا 

  .في التركيب 

  .المستوǎ اإلعرابي للفعل عندما يتصل في الداللة بالتعبير عن معاني أصلية في الكǚم : ثالثا 

  .هذه الميكانيزمات الثǚثة هي تقنيات عملية التي يمكن أن تحدد الفعل في مستوǎ التركيب و

  : الوحدة النحوية الحرف  -1-5

  : عند النحوييǅ تحديد الحرف  -1-5-1

       إّن هذا الصنƻ من أصناƻ الوحدات النحوية الذي الحرƻ، قد اختلƻù النحùاة فùي تعريفùه        

خواصùه  لتي استعملت لتحديد معنى الحùرƻ و هم التعريفات اتعرض ألأحاول أن Ƌسو تحديد مفهومهو

  .المميزة له 

الثǚثة هو الذي ال يجوز أن تخبر  بين أّن الحرƻ من الكلمفقد «: فابن السراƜ قد حدده كاآلتي     

ففي تحديده هذا يعتمد الوظيفة اإلخبارية للحرƻ في الكǚم فƎنه ال يخبر عنه .)1( »عنه و ال يكون خبرا

       : الحرƻ ما ال يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عùن االسùم أال تùرǎ أنùƃك ال تقùول      « بعكƩ االسم 

زيد ذاهب و ال يجوز أن يكون خبرا :  عن ذاهب كما تقول الرجل منطلق و ال: إالƃ منطلق كما تقول 

، و هنا يذكر لنا المواضع التي يكون فيها الحرƻ و ال يƋùتلƻ  )2( »...ال تقول عمرو إال و ال بكر عنه

  .منه الكǚم 

    

  

                                                 
1- Ɯاألصول في النحو: ابن السراƜ ،1 ƭ ،40 .  
  .المصدر نفسه  -2
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حùّد  «  :الوظيفي لتحديد مفهوم الحùرƻ فيقùول   يضاح يعتمد على التقسيم الشكلي والزجاجي في اإلو

ƻو   الحرùالتي أبعاض الكلم فالبعض حّد منسوب إلى ما هو أكثر منه، كما أن لكل منسوب إلى ما ه

      مùا دلĊ    هو الذي يلتمسه النحويون فهùو أن يقابùل الحùرƻ   المعاني وأّما حد حروƻ أصغر منه، و

  .)1( »...شبه ذلكي ƹيره نحو من و إلى و ثم و ما أعلى معنى ف

  : ƻ هنا له مفهومان فالحر

  .الكلم الذي ال يدل على معنى أي الوحدة الصوتية ƹير الدالة  ƻرلذي هو حا - 1

       إّن هذا المبدأ في إقرار معنويùة الحùرƻ    و "كلمة"الذي هو  ،الحرƻ الدال على معنى في ƹيره - 2

 .في ƹيره يدل على إفراƹه من محتوǎ المعنى، و لكن للحروƻ معنى قبل دخولها التركيب

     نحùوه حّد منقطع الصوت وƹايته وطرفùه كحùرƻ الجبùل و    «تبر الحرƻ أّما ابن جني فيع    

من هùذا  و ة به،الشيƇ وجهاته المحددł نواح كحرƻسميت حروفا ألنƃها جهات الكلم و يجوز أن تكونو

لك ألنها تƋùتي فùي أوائùل    ذمن وقد وفي وهل وبل و: أدوات المعاني حروفا نحو  سمى أهل العربية

  .)2( »...الحدود لهلب األمر فصارت كالحروƻ وه في ƹاأواخرالكǚم و

  .)3( »...ما دلĊ على معنى في ƹيره «: يعرفه الزمخشري و    

يرǎ ابن يعيƫ أّن داللة الحرƻ على معنى في ƹيره ميزة تفصله عن االسم و الفعل ألنهمùا       

ƻن بالفهم، و الحرǚير مستقل بالفهم  مستقƹ »م فهم منهǚت    أال تراك إدا قلت الغùو قلùة و لùمعرف    

  .)4( »...ذا قرن بما بعده من االسم أفاد التعريƻ’مفردة لم يفهم منه معنى ƻ" ال"

     إّما تùدل علùى معنùى    تى دلت على معنى ال تخلوالكلمة م... «: يحدده الخوارزمي بقولهو    

ƻ5( »...في نفسه أو ال فلئن دلت عليه ال في نفسه فهو الحر(.  

  .معنى في ƹيره فالحرƻ ما دلĊ على

          الثاني الحرƻ أعنùي الكلمùة الدالùة علùى معنùى      ...«:وحصر ابن الحاجب الحرƻ بقوله     

  .)1(». ال في نفسه

                                                 
  . 54اإليضاح في علل النحو ، ƭ : الزجاجي -1
          أحمد   ويدبأبو الفتƠ عثمان، سر صناعة اإلعراب، قدم له فتحي عبد الرحمن حجازي حققه أحمد : ابن جني  -2

Ɯ ،1دون طبعة، المكتبة التوفيقية، مصر ƭ ،26 .  
3- ƫشرح المفصل :ابن يعي Ɯ ،1 ƭ ،82 .  
4- Ɯ ،1المصدر نفسه،  ƭ83. 
عبد : صدر األفاضل القاسم بن حسن، شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير، تحقيق : الخوارزمي -5

  . 2000Ɯ،1 ƭ ،157الرحمن بن سليمان العثيمين ، الطبعة األولى، مكتبة العبيكان، الرياض، سنة
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داللة الحرƻ بظهور مميزات تدل على كùل منهمùا   ة ويكما أّن هناك أسماƇ تحمل داللة االسم     

Ƈلتعليق التركيب بعدهااالستفهام و كاألسما Ƈالجزا Ƈى    عليه أسماùى معنùت علùدل Ƈإّن هذه األسما ،     

ال ستفهام و الجزاƇ فعلى تقدير حرفهما، فهما شيئان داوأّما داللتها على اال...«.في نفسها بحكم االسمية

  .)2( »الحرƻ أفاد في ƹيره معناه على شيئين فاالسم على مسماه و

فهذه األسماƇ ليست بحروƻ ألنها تؤدي وظائƻ نحوية كالمبتدأ أو الخبر عكƩ الحرƻ، لذلك     

Ɯ مفهوم تلك األسماƇ عن الحرفية ، و يحدد ابن الحاجب الحرƻ أيضا بداللة معناه باعتبار السياق أخر

ظ كلمة دلت على معنى ثابùت فùي لفù   «: الذي يرد فيه عكƩ االسم و الفعل، فالحرƻ بهذا التصور 

  .)ƹ«)3يرها

األكثر أن يكون معنى الحرƻ مضمون ذلك اللفظ فيكùون متضùمنا   « باذي أّن ايرǎ االسترو    

ذا تضمن معنى لم يدل عليه لفظ للمعنى الذي أحدث فيه الحرƻ مع داللته على معناه األصلي إالƃ أن ه

المضمون فيما لحùن  المتضمن، كما كان لفظ البيت متضمن لمعنى الجدار و دال عليه، بل الدال على 

متضمن لمعنى التعريƻ الذي أحدث فيùه الǚùزم   الرجل : لفظ آخر مقترن بالتضمن فرجل في قولك 

فمعنى هذا أّن الوحدة النحوية الحرƻ ال داللة لها عن مضمون المعنى الذي يحùدث  ، )4( ».المقترن به

  .بعد دخولها التركيب 

  : عند سيبويǈ  تحديد الــحرف -1-5-2

          ƻعيه سيبوعّر ƻقا من دوره فالحرǚفي الكتاب انط ƻّموأ« : نده الحر   Ʃيùى لùلمعن Ƈا جا

لم يرتكز سيبويه فùي  ، و)5( »...اذو نحوه ،ال اإلضافةثم و سوƻ وواو القسم و:  ال فعل فنحوباسم و

ǚسم و هي الكلمات الدالة المقابلة لقصد منه إبرازه كحروƻ المعاني و تحديد للحرƻ على عمله، ألنه

  .الفعل

   و الجواب األول أنه أراد لمعنى في االسم و الفعùل «: قد ذكر الشنتمري ثǚثة أوجه لمعنى الحرƻ و

و وجه آخر أي لمعنى ذلك المعنùى  ...األفعال معانيها في أنفسهانما تجيƇ من المعاني و األسماƇ وإو

                                                                                                                                                         
ة في النحو ، شرح الرضي الدين محمد بن جمال الدين أبو عمرو عثمان النحوي المالكي، الكافي: ابن الحاجب -1

  . 1995Ɯ ،1 ƭ ،07الحسين االستراباذي، دون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة
  . Ɯ ،1 ƭ ،09 - 10المصدر نفسه -2
  . ƭ ،09 1شرح كافية ابن الحاجب ، Ɯ: االستراباذي  -3
4-  Ɯ ، 1المصدر نفسه  ƭ ،09-10 .  
  . Ɯ ،1 ƭ ،40 الكتاب: سيبويه -5
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     أّن الحùروƻ  : و وجùه ثالùث   ...ال فعل ليƩ بدل عليه الفعùل وليƩ باسم أي ليƩ بدال عليه االسم 

  . )1(»...و حروƻ ال معنى لها و هي حروƻ الهجاƇ...لىحروƻ معان كƎ: على ضربين 

        :ما جاƇ لمعنùى لùيƩ باسùم و ال بفعùل بقولùه      « قد شرح السيرافي معنى قول سيبويه و    

علين و ذلك حروƻ العطƻ لǘشراك اسمين أو ف: فƋولها : فƎن جملة الحروƻ تجيƇ لمعان أنا أذكرها«

أن تكون : الثاني في إعراب لفظ األول و معناه و هي الواو و الفاƇ و ثم و ƹيرها و الثاني  التي تدخل

تدخل إلخراƜ الكǚم عن الواجب إلى ƹيره مثل و...وتجيƇ بتƋكيد االسم والفعل..." أو فعل اسملتعيين 

  .)2( »...إن يقم أقم:ضا لعقد الجملة كقولك هل زيد قائم Þ و تدخل أي: حروƻ االستفهام كقولك 

  .وحدة النحوية الحرƻ معاني متعددة في السياقفلل

 أّما ابن الصفار في شرحه للكتاب فقد ذكر أن للحرƻ معنيين فقد يدل على حروƻ المعùاني       

     من الحرƻ الذي لم يجùيƇ لمعنùى      تخليصه ...« :في تعريƻ سيبويه للحرƻ أو على الكلمة قال 

     و أّن الحرƻ قد أطلقه سùيبويه علùى االسùم    ...هو حرƻ الهجاƇ الزاي من زيد و العين من عمروو

  .)3( »...الفعلو

   من حروƻ المعاني، و الثاني و الذي يقصد الكلمة التي تشùمل االسùم   األول للحرƻ هو أنه  فالمعنى

،و يقصùد  )4( »...ا فùي المضùارعة   ألن فيه بعض م فعلو لم يسكنوا آخر «: وذلك في قولهالفعل و

  .بالحرƻ هنا الفعل الماضي 

فصار ما بعدها معها ...و ال تغير الشيƇ عن حاله أهǚال مرحبا و ال «: Ćطǚقه على االسم فقوله إأّما 

  .، فǚ و ما بعدها بمنزلة حرƻ واحد أي اسم واحد)5( ». بمنزلة حرƻ واحد

Ƌليƻ الوحدات النحوية داخل التركيب لذلك حّدده مùن خǚùل   فالحرƻ عند سيبويه وحدة أساسية في ت

  : قùال  " عدة ما الكلم من العربيùة  "في باب ...ضافة، تعيين، توكيده في التركيب من إشراك، إوظائف

  .)6(»...مررت بعمرو و زيد: أما ما يكون قبل الحرƻ الذي يجاƇ به له فالواو التي في قولك «

  

  
                                                 

        أبو الحجاƜ يوسƻ بن سليمان بن عيسى األعلم، النكت في تفسير كتاب سيبويه، قرأه وضبطه: الشنتمري -1
  . 2005Ɯ ،1 ƭ ،14-15يحي مراد، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،سنة 

  . ƭ ،60-61 1شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: السيرافي -2
  . ƭ ،215 1السفر األول من شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: ابن الصفار -3
  . Ɯ ،1 ƭ ،43 الكتاب: سيبويه -4
5- Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،77 .  
6- Ɯ ،4المصدر نفسه ƭ ،216-218 .  
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لم يعùرƻ   –فالصحيƠ أّن سيبويه رحمه اهللا « سيبويه عرƻ الحرƻ بالعّد و أكد ابن الصفار على أّن

  .)1( »...الحرƻ بالجّر و إنƃما عرفه بالعّد في باب عّدة ما يكون عليه الكلم

: فالحرƻ وحدة نحوية متميزة عن االسم و الفعل و لها وظيفتها الداللية في التركيب، قùال سùيبويه   

  و تùا اهللا  ...مررت بعبد اهللا و هذا لعبد اهللا و ما أنت كذلك: رƻ فقولك ليƩ باسم و ال ظفƋّما الذي «

               من و فùي و مùذ و عùن و رّب و مùا أشùبه ذلùك و كùذلك أخذتùه عùن زيùد           ال أفعل ذلك، و

فسيبويه يبّين في نصه هذا أّن للحرƻ معاني سياقية متصلة به في التركيب مثùل معنùى   .)2(»...زيدو

مررت بزيد فƎنما أضفت المرور إلى زيùد  :وإذا قلت«:وƹيرها من المعاني قال ... ، الحلƻ  ضافةإلا

Ƈ3( »...باليا(.  

  : مفهوم الحرƻ يتميز بخاصيتين و 

  .إيصال الوحدات فيما بينها في مستوǎ المعنى -

ينفصùل  المتمثلة في القيمة التركيبية له في المستوǎ الجملة باعتباره يتصùل أو  الوظيفة النحوية و -

 .بوظائƻ خاصة 

      )االشùتراك (اعتمد سيبويه في تصنيفه للحروƻ تصنيفا واحدا على مبدأ التشùابه الùوظيفي   و    

عانيهùا  مرƹم اخùتƻǚ   أو االختƻǚ في التركيب، و من ذلك تصنيفه لحروƻ العطƻ في فئة واحدة

        ، فهùذه الحùروƻ تشùترك    )4( »...ثم و أو حروƻ التي تنشرك الواو والفاƇ وفال«: داخل السياق، قال

الالتها مختلفة رƹم انتمائها إلى صùنƻ واحùد أي حùروƻ    ولكن ود" شراك والربطإلا" في الوظيفة 

ƻا و     و و ااعلم أّن الوو« : بّين بقوله و  العطùّن معناهƎùف ǎرùذا المجùرت هùإن ج   Ƈاùى الفùمعن

  .)5(»...مختلفان

         الهمزة التùي تخùرƜ أحيانùا    و" هل"في االستفهام ركذلك بّين في باب االستفهام الفرق بين حو    

هل ليست بمنزلة ألƻù االسùتفهام   و «: من ذلك قولك ن أصلها إلى معنى آخر كالتقرير والتوبيƣ وع

   أتضرب زيدا Þ: قد تقولǚ يكون أن تدعى أن الضرب واقع وهل تضرب زيدا Þ ف: ألنك إذا قلت 

                                                 
  . ƭ ،243 1السفر األول من شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: ابن الصفار -1
 .ƭ ،419-420 1كتاب ، Ɯال :سيبويه -2
3- Ɯ ،1المصدر نفسه،  ƭ421 .  
4- Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،52 .  
5- Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،41 .  



 أصناف الوحدات في التصنيف اللساني                              الفصل الثاني                                    

 86

ت بمنزلة هل أنƃك تقùول للرجùل   بدلك على أّن ألƻ االستفهام ليسأنت تدعي أّن الضرب واقع و مما و

، و استخدم سيبويه إجùراƇ  )1( »...ال تقول هذا بعد هلأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه وتقرر و و باأطر

ألن استبدال مكùون نحùوي   «ن خصائصها الوظيفية و التركيبية االستبدال حتى يصƻ الوحدات و بّي

لة تصنيفية للتحليل النحوي، و الكشƻ عن الوظيفة الداللية للمكونùات داخùل   بƉخر داخل التركيب وسي

Ƈ2(»البنا(.  

  مùا أتùاني   «: مثال ذلك قول سيبويه تƋكيده وقد يستخدم الحرƻ في التركيب لتقوية المعنى وو    

     واحùد  ما أتاني من احدألن معنى ما أتاني احد و: د قال األصل ما أتاني أحد إال زيأحد إالƃ زيد ومن 

      أّدǎ وظيفùة دالليùة    عند زيادته فùي التركيùب  " من" ، فالحرƻ )3( »...لكن من دخلت هنا توكيداو

إنما يريد كفيùت  فارسا و كفى بك«: من ذلك أيضا قوله هي التوكيد وليƩ الربط فقط بين الوحدات، و

  .)4( »...دخلته هذه الباƇ توكيدافارسا و

         : و إن شùاƇ قùال   «: من ذلùك قولùه   ييز بين دالالت الجمل، والتم قد يستخدم الحرƻ فيو    

يني فله درهمان كما تقول عبد اهللا له درهمان ƹير أنƃه إنما ادخل الفاƇ لتكون العطية مع وقوع الذي يƋت

ان له درهمان فقد يكون أن ال يوجب له ذلك اإلتيان فƎذا أدخل الفاƇ فƎنما يجعل اإلتي: فƎذا قال  تيان،إلا

  .)5( »...ذلكبسبب 

فالجملة بغيùر  «و قد بّين السامرائي داللة الجملتين بدخول الحرƻ أو عدم دخوله في التركيب     

الفاƇ احتمالية ألن العطية ليست مترتبة على اإلتيان بل هو مستحقها قبل ذلك كما يحمل أن يكون االسم 

  فكل من يƋتي يستحق العطية، أّمùا الجملùة    تيانالموصول هنا مشبها بالشرط، فالعطية مترتبة على اإل

 Ƈالواقعة في جواب فذمع الفا Ƈو هذه الفا Ƈا  " الذي"ات داللة قطعية ألن فيها معنى الشرط و الجزاùكم

  .)6( »...تقع في جواب الشرط أي العطية مترتبة على اإلتيان

ي السياق و من ذلùك  الحظ دورها الوظيفي والداللي فع سيبويه الوحدة النحوية الحرƻ وتتبو    

لùيƩ زيùد   : و ذلك قولùك  «: اإلعرابي في العطƻ على المحل أو اللفظ، قال  اإلتباعاهتمامه بفكرة 

                                                 
  . Ɯ3 ƭ ،175-176 ،كتاب ال :سيبويه -1
، 1996المنهƝ الوصفي في كتاب سيبويه، الطبعة األولى منشورات جامعة قازيونƩ بنغازي سنة: نوزاد حسن أحمد -2

ƭ276 .  
  . ƭ ،316 2كتاب ، Ɯال: سيبويه -3
  .فسه المصدر ن -4
5- Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،102 .  
  .289المنهƝ الوصفي في كتاب سيبويه ، ƭ : حمدأنوزاد حسن  -6
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   الوجه فيه الجّر ألنك تريد أن تشùرك بùين الخبùرين   بجبان وال بخيǚ وما زيد بƋخيك وال صاحبك و

  ، )1(»...على المعنى ليƩ ينقض إجراؤهو

يختلƻù   لكùن ، وحمل ما بعده عليه في اللفظ أو المعنùى شراك سواƇ إلفوظيفة حرƻ العطƻ عنده ا 

النصب في هذا ...ما عمرو كخالد و ال مفلحا...«:المعنى إذا جررت لفظا أو حملته على الموضع قال 

 ال بمنزلùة  ، فƎن أردت أن تقùول، و ال مفلحا هذا معنى الكǚمما هو مثل فǚن و: نك إنما تريد جيد، أل

  .)2(»رتمن يشبهه، جر

     ا ظù الدكتور فاضل السامرائي فƎن هناك فرقا في المعنى بùين اإلتيùان لف  و قد بّين هذا حديثا     

 ǚعلى اللفظ وإّن ثمة فرقا بين «: أو مح ƻعلى المحل، ففي المعنى بين العط ƻالعطƎ  تùا  : ذا قلùم

كان المعطùوƻ   ا شاعرالو تباما محمد بك :إذا قلت و االمعطوƻ مؤكدكان  ب و ال شاعرżتمحمد بكا

  .)3( »... من المعطوƻ كد في النفيالباƇ فيكون المعطوƻ عليه آ ألنه ليƩ على إرادة ،ƹير مؤكد

: و للحرƻ الربط التي تعد قرينة لفظية تربط بين أجزاƇ الكلم  في السياق و مثال ذلك قولùه      

»...Ƈإال بفعل أو فا Ƈواب ب  ...أنه ال يكون جواب الجزاùا الجùك   و أّمùفقول Ƈاùا   : الفùنƋتني فƋùإن ت

     ، فيكون الربط إلزاميا في الجملة االسمية الواقعة جوابا للشùرط و ال يجùوز حùذفها    )4( »...صاحبك

  .إال في الشعر 

       ƻروùن الحùا مùيرهƹ الرابطة لجواب الشرط في الجملة االسمية دون Ƈو اختار سيبويه الفا   

       الجواب في هذا الموضùع بùالواو   تƋتني فƋنا صاحبك و ال يكون  إن: وأّما الجواب بالفاƇ فقولك «: قال

لùم أùƹث   : و يقول  ذن يكون كذا و كذاƎف: افعل كذا و كذا فتقول : و ال يتم أال ترǎ أّن الرجل يقول

 )5(»فقد أتاك الغوث اليوم و لو أدخلت الواو و ثم في هذا الموضع تريد الجواب لم يجزم: أمƩ فيقول 

  . نصر أساسي يحقق من خǚله التماسك الشكلي للكǚمفالربط ع

        تحديد مواضùع الفعùل  في يتميز الحرƻ بثبات موضعه و هو في اآلن نفسه وحدة مساعدة و    

زيùدا  سùوƻ  : و لو قلت  «: لقد و سوƻ و لما و تمثل ذلك قوله  يليه إال الفعلال أو االسم ، و مما 

  .)6( ».نيحسأضرب لم يحسن أو قد زيدا لقيت لم 

                                                 
 .ƭ ،113 1كتاب ، Ɯال: سيبويه -1
2- Ɯ ، 1المصدر نفسهƭ ، 116. 
  .ƭ ،290 المنهƝ الوصفي في كتاب سيبويه: نوزاد حسن أحمد -3
  . ƭ ،184 1كتاب، Ɯال: سيبويه -4
  . المصدر نفسه -5
6- Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،98 
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و الحùرƻ الùذي   « : و ذلك قوله" ال"فبعد سوƻ، قد موضع الفعل، و من الحروƻ المختصة بالسم 

بùين   ، و ال يفصùل )1( »...القوم و الرجل و النùاƩ : تعرƻ به األسماƇ هو الحرƻ الذي في قولك 

  .الحرƻ و ما يختƭ به 

فمثال ذلك إذنى األصل فيها أنهùا  و قد يتناول المعنى في الحرƻ و يخرƜ عن معناه األصلي      

  .)2( »...و ذلك قولك إذن أجيئك و إذن آتňيłك«حرƻ و جواب و جزاƇ و نصب و استقبال 

 "    إنمùا "و" هùل "ذا المعنى األصلي الذي وضعت له وتصبƠ بمعنùى  و قد تخرƜ في سياق آخر عن ه

نما و هùل كƋنùك   بمنزلة إ اآلنإذن  و تقول إذن عبد اهللا يقول ذاك ال يكون إالƃ هذا من قبل أّن«: قال 

إنما عبد اهللا يقول ذاك و لو جعلت إذن ها هنا بمنزلة كي و أن ال يحسن، من قبل أنه ال يجوز : قلت 

          كي زيد يقول ذاك و ال أن زيد يقول ذاك فلما قبƠ ذلك جعلت بمنزلة هùل و كƋنمùا  : أن تقول    ذلك

  .)3( »...أشباههاو

إذن : قùال  سƋقصùدك ùƹدا في  : إذن جواب و جزاƇ كقولك «: اجي معاني إذن قد ذكر الزجو    

         ناها الجواب و الجزاƇ، فقال الشلوبين فùي كùل موضùع و قùال الفارسùي     أكرمك وقال سيبويه مع

    إذن أظنùك صùادقا  : بك ، فيقول أح: من دون جزاƇ بدليل أنه يقال قد تتمخض للجواب في األكثر، و

  .)4( »...هناإذ ال مجازاة 

قد يحمل حرƻ على حرƻ آخر في المعنى و من ذلك حمل لن و كي و إذا علùى أن ألنهùا   و    

       تكلùم حتùى أجيùبłكم    ...«: األصل في حروƻ النصب لذلك تعمل مظهرة و مضمرة و من ذلك قوله 

، فكلمùا كùان   )5( ». أن ههنا مضمرة و لو لم تضمرها لكان الكǚم محاالو" أنù"ń فƎنما انتصب هذا ب

  . اكان أكثر تصرف الحرƻ عامǚ ومختصا

ضùافة  من ذلك حروƻ الجر أو حروƻ اإلله، وصل في الحرƻ أن يدل على المعنى الذي وضع األو

             أن تنùوب  ال يجùوز  عال إلùى األسùماƇ وتعمùل الجùّر، و    التي تجر معاني األف -الكوفيين -حسب 

  .ألصل فقد اعتبر سيبويه هذا ضربا من التوسع حرƻ عن اعن بعضها البعض، و إذا ان

                                                 
  . Ɯ ،4ƭ ،174 الكتاب: سيبويه  -1
2- Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،11 .  
3- Ɯ ، 3المصدر نفسه ƭ ،14 .  
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، كتاب حروƻ المعاني و الصفات، تحقيق حسن شاذلي فرهود، دون : الزجاجي -4

  .1982ƭ ، 21طبعة، دار العلوم، الرياض، سنة 
  . Ɯ ،3 ƭ ،04 الكتاب: سيبويه -5
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: قولùك   ǘلزاق و االختǚط ذلùك باƇ الجر إنما هي لو«: ذلك قوله عن معناها األصلي  منو    

من هذا الكǚم فهذا زقت ضربك إياه بالسوط فما اتسع وضربته بالسوط ألخرجت بزيد، زو دخلت به و

مùررت بزيùد   : معنى مجازي مثل صاق وهو اإلل يفارقهمعنى ال " الباƇ"رƻ الجّر ح، فل)1( »...أصله

مùن ضùروب   تعد النيابة الحروƻ عن بعضها ضربا و «التصق مروري بموضع يفترن منه  فمعناه

أن حروƻ الجùر   فجمهور البصريين على ،طن خƻǚ بين النحاةإن كانت النيابة موالمجاز والتوسع و

  .)2(».عن بعضها البعض  لى أن حروƻ الجّر ينوبأما الكوفيون فيذهبون إوب بعضها البعض، وال ين

       الجّر توسعا فùي الكǚùم قùول الشùاعر    حرƻ من الشواهد التي أوردها سيبويه في حذƻ و    

  :  "هيببن جو  ساعدة"

Ņيعسل متنه   لدن بهر Źƻ3( فيه كما عسل الطريق التعلب***  الك(  

 للموضع المستطرƻ  بغير واسùطة  ƭهو اسم خاتشهد على وصول الفعل إلى الطريق واس«    

    هو نحو قول العرب ذهبت الشùام إال أّن الطريùق أقùرب    بيها بالمكان، ألن الطريق مكان وحرقا تش

  .)4( »...إلى اإلبهام من الشام ألن الطريق تكون في موضع يسار فيه

      ا ƹيùره  أنهم توسعوا في حذƻ حرƻ الجّر من األمùاكن فقùط، و تركùو   «: قد حكى األعلم أيضا و

Ʃ5( »على القيا(.  

ذكر النحويون في اختصùاƭ الحùروƻ   «قد ذكر األزهري خواƭ الحرƻ حملة في قوله و    

  ، ومنها ما ال يختƭ ال باألفعال فǚ يعمل شيئا كهلمنها ما ال يختƭ باألسماƇ و: صه كǚما هذا ملخ

ƭ باألسماƇ فيعمùل الجùر   ا ما يختال والت المشبهة بليƩ، ومنهو ال باألفعال و يعمل كماباألسماƇ و

  سماƇل النصب و الرفع كƎّن و أخواتها و منها ما يختƭ باألأو يعم ﴾ في السماƇ رزقكمو ﴿كفي نحو 

أو يعمل فيهùا النصùب   " كلم"ال يعمل فيها كǚم التعريƻ و منها ما يختƭ باألفعال فيعمل في الجزم و

  .)6( »...سوƻحقد والسين ويها و ال يعمل فو منها ما يختƭ باألفعال " لن"

                                                 
  ..Ɯ ،4 ƭ ،217الكتاب: سيبويه  -1
 . ƭ ،95 2004التوسع في كتاب سيبويه، دون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : عادل هادي حمادي العبيدي -2
  . Ɯ ،1 ƭ ،69 الكتاب: سيبويه -3
األعلم ، شرح أبيات سيبويه المسمى تحصيل عين الذهب     أبو الحجاƜ يوسƻ بن سليمان بن عيسى : الشنتمري -4

 Ʒǚشواهده محمد آلطعمة، الطبعة األولى، مؤسسة الب Ɯمن معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، قدم له وخر
  .  ƭ ،49 1999لبنان ، سنة  بيروت،

  ..ƭ ،54 1النكت في تفسير كتاب سيبويه، Ɯ :الشنتمري -5
بن عبد اهللا، شرح التصريƠ على التوضيƠ أو التصريƠ بمضمون التوضيƠ في النحو على أوضƠ  خالد: األزهري -6

المسالك إلى ألفية ابن مالك االبن هشام األنصاري تحقيق محمد باسل عيون السود، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية 
  . 2005Ɯ ،1 ƭ ،37لبنان، سنة 
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 النحاة للحرƻ يمكننا إيراد الخصائƭ التي تتميز بها هذه الوحدة النحوية من خǚل تحديداتو    

  :  تهفي رسال الدكتور أحمد بلحوت هاكما أورد

  .الحروƻ ال يشتق منها  -«

- ƻإليه و ال يضا ƻال يضا ƻالحرو.  

  .ال لفظا و ال محǚ الحروƻ ال إعراب له  -

  .حرƻ وت موضع الثب -

  .عاملية الحرƻ في الضمير -

  .قدرة بعض الحروƻ على نقل األثر اإلعرابي من المضمر إلى المظهر -

  .احتياƜ الحرƻ في التركيب على ƹيره لǘفهام   -

  ق اختصاƭ الحروƻ في االلتحا -

-  Ʃبقيا Ʃلي ƻالحرو ƻحذ.  

- ƻفي الحر ƻخاصية اختزال معنى الداللة للحر. 

 .تها في المستتبعات عدم عاملي -

-  ǎأخر ƻفي العمل عن أصنا ƻعدم نيابة الحر. 

 .زوائد على الحملالحروƻ إلحاق و -

 .ال يتتابع حرفان من نفƩ القسم  -

 .ال زيادتها ال يجوز حذƻ الحروƻ و -

 .)1( »تعذر بعض الحروƻ لشيوع استعمالهاالمعرفة بالموضع  -

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .  ƭ ،239 )رسالة ماجيستير(ي الجزائر تدريƩ النحو العربي ف: أحمد بلحوت  -1
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  : الوحدة النحوية الصƻة  -1-6

    أتùاني اليùوم قùوي    ": فƎنƃك لو قلت « : النحاة للصفة، سيبويه يعرفها بقوله  اتريفدت تعتعد    

" و أال مùاŅƇ بùاردŅا  " ي رجùل قùوي  أتان"لم يكن في حسن ، و"مررت بجميل كان ضعيفا"و "وأال باردا

ألن أال ترǎ أّن هذا يقبƠ ههنا كما أّن الفعل المضارع ال يتكلم به إالƃ و معùه االسùم   "مررت برجل و

، فقد حدد سيبويه الوحدة النحوية الصفة في التركيب من خǚل )1( »االسم قبل الصفة كما أنه قبل الفعل

احتياجها للموصوƻ ألنهما كاالسم الواحد، فهي ليست وحدة مستقلة بمفهوميتها لذلك يستحسùن ذكùر   

 ƻالفعل المضارع" االسم"الموصو ǎاختير عن فاعله و الذي ال يستغني أيضا قبلها و هي تجري مجر

  .دون ƹيره من األفعال ألنه يضارع االسم 

   .وحدة نحوية تامة المعنىفالصفة من تمام االسم الذي قبلها و هما يشكǚن     

  .قد ذكر السيرافي فائدة الصفة إّما التخصيƭ أو التوضيƠ و قد تخرƜ ألƹراض أخرǎ و    

        ى مùا هùو أخƭù   ن إبهام و عموم إلù و معنى النعت أنه اختصاƭ نفƩ المنعوت و إخراƜ له م«

 فالنكرات المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع آخر اخƭ منه و أّما المعارƻ فيخرجها النعت  منه

  .)2(»...من شخƭ مشترك االسم عند وقوع اللبƩ إلى أّن يزول اللبƩ عنه

: ي جرǎ على المنعوت فقولكفƋّما النعت الذ«: النعت يتبع منعوته في كل أحواله قال سيبويه و    

 أطلùت فƎùن  ...ألنهما كاالسم الواحùد مررت برجل ظريƻ قبل، فصار النعت مجرورا مثل المنعوت 

كùان   وماواحد فهذا كله على معنى ...مررت برجل عاقل كريم مسلم فƋجره على األول: النعت فقلت 

  .في إعرابه  تابع للمنعوت ، فالتعت)3(» منه يجري فيه اإلعراب فصار نعتا ألوله جرǎ على أوله

أّن ينعت لخلقه ال تكون لبعض من يشاركه، أو ينعùت بمùا   « : وجوه نعت االسم  السيرافيقد ذكر و

 Ơو عالم وفقيه ويشهر من الفعل الزم حسن أو قب ƻو شري ƻمررت برجل : مثال ذلك كعاقل و ظري

اعلين ر وضعت موضùع أسùماƇ الفù   قد ينعت االسم النكرة بمصادو «:قال أيضا ،و )4( » .عاقل كريم

  )5(». بها المبالغة وبƋسماƇ مضافة يراد

                                                 
  . Ɯ ،1 ƭ ،46الكتاب: سيبويه -1
شرح كتاب سيبويه، تحقيق محمد عوني عبد الرؤوƻ، دون طبعة ، دار الكتب والوثائق القومية القاهرة : السيرافي -2

2004Ɯ  ،6 ƭ ،50 .  
  . Ɯ،1 ƭ ،488الكتاب: سيبويه -3
  . ƭ51  ،6شرح كتاب سيبويه ، Ɯ: السيرافي -4
 .Ɯ ،6  ƭ ،56 المصدر نفسه -5
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نعùت ل رجùل فùي كمùا     " أيما"مررت برجل أيّما رجل و « :من أمثلة ذلك قول سيبويه و    

  . اإلعراب، فالنعت يلحق االسم في )1( »ومنه مررت برجل حسبك من رجل...له

   عت الرجل يحسن وجهه و لùم تجعùل  مررت بحسن الوجه ن«: يقول سيبويه في موضع آخر     

    فيه الهاƇ التي هي إضمار الرجل كما تقول حسن وجهه ألنه إذا قيل حسن الوجه علùم أنùه ال يعنùي   

، فالنعت و المنعوت بمنزلة االسم الواحد و هذه الوحدة النحوية هي الصùفة  )2( »من الوجه إال وجهه 

في مدرƜ الكǚم و لها موضع خاƭ في التركيùب  تجري على ما قبلها في اإلعراب حتى و إن طالت 

  .ألنها من تمام  االسم الذي قبلها 

ا حتى و إن فصùل بينهمùا   اختǚل تمامها لǚسم الذي قبلهعدم قد تتبع سيبويه الصفة و ذكر و    

   )3( » .ال قاعدمررت برجل ال قائم و«: ذلك قوله من بالحرƻ، و

مررت برجل قائم أو قاعùد  : أصل هذا و« يب قال في األصل في هذا التركالسيرا Ơقد وضو    

د فǚ تخل بين الصفة والموصùوƻ ووقùع   ال قاعمررت برجل ال قائم و: الصفة قلت فƎذا أردت نفي 

  .)ƹ«)4ير قاعدالجحد بها وعطفت الثانية على األول بالواو وكان األصل مررت برجل ƹير قائم و

            صùفة فùي التركيùب، فمùن النعùت المفùرق       يواصل سيبويه تحديد خواƭ الوحùدة النحويùة ال  و

             يجùوز اإلجùراƇ   ، ف)5( »كùافر جمعùت االسùم و فرقùت النعùت      مررت برجلين مسلم و«: قوله 

  .ال ماهما Þالجر والرفع على الخبر جواب عن سؤالحد هو على النعت أو بدل و

 )6(»رجل مسلم و ثǚثة رجال مسلمينمررت ب« : ذلك طول الكǚم مثال يفو تتوسع فئة الصفة     

  .)7(»مررت بقائم و مررت برجال مسلمين« : فكل هذه الوحدات تعادل وحدة نحوية واحدة كƋنك قلت 

          و اعلùم أّن المعرفùة ال توصƻù   « :الموصوƻ في تعريفه و تنكيùره قùال   كما بين أن الصفة تتبع

  .)8( »...إال بمعرفة كما أّن النكرة ال توصƻ إالƃ نكرة

أّن النعت المعرفùة إذا كùان   « : و اشترط سيبويه في نعت المعرفة شروطا ذكرها السيرافي     

لمخاطب ابه  ىفƎن اكتف بهأخƭ من المنعوت لم يجز و إن حق الكǚم أن يجعل األخƭ هو الذي يبدأ 

                                                 
  . Ɯ ،1 ƭ ،488الكتاب: سيبويه -1
2- Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،489 .  
3- Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،494  
  . Ɯ ،6 ƭ ،59شرح كتاب سيبويه : السيرافي -4
  . Ɯ1 ƭ ،494 ،الكتابسيبويه،  -5
6- Ɯ ،1المصدر نفسهƭ ،498 .  
  .المصدر نفسه  -7
  . Ɯ2 ƭ ،04 ،نفسه المصدر -8
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ن أحدهما نعتا و إذا تساوا النعت و المنعوت في االختصاƭ جاز أن يكو...لم يحتƝ إلى أن يƋتي نعت

  .)1(»لǔخر

و التƋخير و بالتùالي تغيùر   التقديم  "الموصوƻ و الصفة" فسيبويه يجيز في تساوي الطرفين     

        موضع، و لكن يستحيل ذلك إذا كان النعت أخƭ من الصùفة، ألن األصùل فùي النعùت التƋùخير      

  .ه في االختصاƭزو أن ال يجاو عن منعوته

نحùو   رابùة ويùل أو ق الصفة تحلية نحو الطألّن « : ى الصفة بقوله و يؤكد سيبويه على معن    

  .)2( »...أخيك

       واعلم أّن كل شùيƇ كùان للنكùرة صùفة     « كما حدد مدخول الصفة بƋنها تختƭ بالنكرات     

، و قد تخرƜ الصفة حسب السياق إلى معاني )3( »فهو للمعرفة خبر و ذلك قولك مررت بƋخويك قائمين

و من الصفة أنت الرجùل  « : إلى التخصيƭ و التوضيƠ من ذلك الثناƇ و المدح قال    أخرǎ إضافة

  .)4( »كل الرجل

يريد أّن الصفة قد تƋتي على تعريƹ ƻيره وجه البيان لما قبلها و لكن على المدح و تعريƻ المخاطب «

  .)5( »... من أمر الموصوƻ ما لم يعرفه

سه العامل في الصفة، كما ال يجوز وصƻù  كما وضƠ أّن العامل في الموصوƻ هو نف    

      واعلùم أنùه  « : المعرفة بالنكرة أو العكƩ و ذلك من خǚل تتبع لمواضع الصفة في السياق قùال  

      هùذه الناقùة   : ال يجوز أن تصƻ النكرة و المعرفة كما ال يجوز وصƻ المختلفين و ذلك قولùك  

قùة وتسùتطيع أن تجعùل    ال للنايكونان صفة للفصل والراتعان ال  فصيلها الراتعان هذا مجال ألنو

  .)6(»...رة و بعضها معرفةبعضها نك

ين منع من جمع الصفتين الجّرفاختƻǚ الرفعين و« كل أحواله فالصفة تتبع الموصوƻ في     

  .)7( »وƻصفي الصفة متعلقا بالعامل الذي عمل في الموكون اإلعراب الحاصل في الموصوƻ وفي

      

  
                                                 

  . Ɯ ،6 ƭ ،83شرح كتاب سيبويه : السيرافي -1
  . Ɯ،2 ƭ ،09 الكتاب: سيبويه -2
  .المصدر نفسه -3
4- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،06.  
5- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،10 .  
6- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،54 .  
  . Ɯ ،6 ƭ ،141شرح كتاب سيبويه : السيرافي -7



 أصناف الوحدات في التصنيف اللساني                              الفصل الثاني                                    

 94

      : ري على االسم الذي قبله ƹير المخالƻ له إعرابا أو تعريفا أو تنكيرا قال سيبويه فالوصƻ يج    

  .)1( »...د الطويلزيهذا و: هو من اسم و ذلك قولك الشيƇ يوصƻ بالشيƇ الذي هو هو و واعلم أّن« 

 التعريƻ معفراد، التثنية، الجاإل( الموصوƻ في كل الحاالت تم سيبويه بالمطابقة بين الصفة وقد اهو

             -رحمه اهللا-قال الخليل«: ه ، كما ذكر المطابقة العددية باب النعت السببي بقول)واإلعراب التنكير

هلون أصحابه مررت برجل كمررت برجل قرشيان أبوه و: ثنيت أو جمعت فƎن األحسن أن تقول فƎن 

  .في السياق  ابقة قرينة لفظية تظهر، فالمط)2( » .مررت برجلĆ خزņ صفته: تجعله اسما بمنزلة قوله

     يا معينا حسب المعنى عرابه ألوجه اإلعراب لوحدة ما وجها إيختار سييبويه عند تقليبو    

و هذا شيƇ ينتصب على أنه ليƩ  من اسم األول و ال هوهو  و ذلك قولك هذا عربي «: من قولكو

: م يونƩ ذلك على قولك وجه الكǚم و زعو الرفع فيه ...امحضا و هذا عربي قلبا فصار بمنزلة دني

  .)3( » ال يكون القƠ إال صفةهذا عربي قƠ و: ا عربي قلب كما قلت هذا عربي محض و هذ

       النصب على الحالية والرفع على أنه صفة " محضا"و "قلبا" يجيز سيبويه في إعراب و     

         ما صار الرفع الوجه ألنه كثرإنو« : ، وقد شرح هذا السيرافي بقوله اإلعرابهذا هو وجه و

كذلك هذا رجل عدل في معنى عادل و: ول أو قلب مجرǎ عدل و أنت تق أن يجروا محضفي كǚمهم 

لم يستعمل ما حض، يمحض، أو محضة ومعناه خالƭ و: نه يقال ما خالƭ ألفي معنى  محض 

 .)4( » صفةإال ن محض و أما عربي قƠ فلم يستعمل من قلب كاستعماله م الفعل 

هذا باب ما ينتصب من التعظيم « : كما تتبع قطع النعت عن المنعوت و بين أوجه إعرابه قال     

الحمد هللا : لك قولك ذاألول و إن شئت قطعته فابتدأته والمدح  و إن شئت جعلته صنƻ فجرǎ على و

  .)5( »...ته كان حسناالملك هللا و أهل الملك و لو ابتدأته فرفعالحمد و أهلالحمد هللا الحميد هو و

  : فاالسم الذي  يحتمل التعظيم و المدح في باب النعت يحوز فيه 

  .فعل  بƎضمارالمدح النصب على التعظيم و -

  ري على األول في إعرابه النعت فيج -

  .لمبتدأ محذوƻ القطع و الرفع على أنه خبر  -

                                                 
  . Ɯ2 ƭ ،118 ، الكتاب: سيبويه -1
2- Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،41 .  
3- Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،117 .  
  . Ɯ ،2 ƭ ،218شرح كتاب سيبويه : السيرافي -4
 Ɯ ،2 ƭ ،57-58 الكتاب: سيبويه -5
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 حمفعل لقصد المدح أو الذم أو التر تبعية ما قبله إّما على إضمار مبتدأ أو إضمارفيقطع النعت     

  .أّما إذا قصد التوضيƠ فيجوز اإلظهار 

منها أن تكون بعد االسم و من   لديها خصائƭ تميزها عن باقي الوحدات النحويةالصفة و     

هي ال تخالƻ الموصوƻ وبها   ولديها موضع خاƭ أحوالهتتبعه في كل فهما كالسم الواحد وتمامه 

  .نها كشيƇ واحد أل

      ذلك نحو طويل سم الدال على بعض أحوال الذات واال« : أّما الزمخشري فيعّرفها بƋنها     

           تفرقة هو الوالذي تنساق له الصفة و...صحيƠوقصير وعاقل وأحمق وقائم وقاعد وسقيم و

في األمر هي و...لنكرات وللتوضيƠ في المعارƻيقال إنها للتخصيƭ في ابين المشتركين في االسم، و

تƋويل منسوب  تميمي بصري على: قولهم اعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة والعام إّما أن تكون اسم ف

ويوصƻ  ...ول يتمّول أو متسورة أو بصاحب مال و صاحب سوارومعزّو وذو مال وذات سوار متم

نحوك ك وهّمو كفيكومررت برجل حسبك وشرعك و...صوم و فطر رجل عدل و: هم بالمصادر كقول

          فبمعنى مقول " لذئب قطا"بالجملة يوصƻ ، و...بمعنى محسبك وكافيك ومهمك ومثلك

والتنكير، والتذكير كما كانت الصفة وفق الموصوƻ،و...وال يوصƻ بالجملة ǚƹ النكرات...عنده

        دون  التنكيروالتعريƻ، والتƋنيث، إالƃ إذا كانت فعل ما هو من سببه فƎنها توافقه في اإلعراب،و

          فعيل بمعنى، أو مؤنثة تجريكانت صفة يستوي المذكر والمؤنث نحول فعول و واها، أوما س

إذا ظهر أمره حق الصفة أن تتبع الموصوƻ إالƃ و...يفعةوهلباجة وربعة و على المذكر نحو عǚمة

  .)1(»...فحينئذ يجوز تركه و إقامة الصفة مقامه يستغني معه عن ذكره

: خواƭ هذه الوحدة النحوية لتبّين لنا -الزمخشري-يشرح ابن يعيƫ أقوال صاحب الكتابو    

بعض الدال على بعض أحوال الذات ال يكفي فضǚ أال ترǎ أن الخبر دال على « : فيقول الصفة

             كان زيد قائما، فƎذا أضاƻ إلى ذلك الجاري عليهأحوال الذات نحو زيد قائم، وأّن زيدا قائم، و

  ، ال تكون إال مƋخوذة من فعل أو راجع إلى معنى فعل...في إعرابه أو التابع له في إعرابه استقام جدا

  

  

  

  

                                                 
1- ƫشرح المفصل: ابن يعي  ،Ɯ1 ƭ ،36-47-48-50-54-58 .  
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حسن، وكاسم المفعول نحو مضروب مضارب، وآكل، وشارب، ومكرم، و :ل نحواعذلك كاسم الفو  

لتي اشتق منها مما ذلك ليدل على الحال او...شديدأو صفة مشبهة باسم الفاعل نحو حسن و...مƋكولو

  .)1( » ال يوجد في مشاكل االسم فيتميز بذلك

أن تكون للموصوƻ في كل أن تكون مشتقة، أو مؤولة بمشتق وفيها  فالصفة إذن يشترط    

     تذكر معنى فيه أو شيئا، ألنهما بمنزلة االسم الواحد، وتجري الصفة مجرǎ الموصوƻ وهلأحوا

       بين معنى فيه و قد تخصصه، فهي من تمام االسم الذي قبلهامن سببه فتƋخذ من االسم صورته فت

         نجدها في أية نقطة المستقلة بمفهوميتها بنفسها، و" ماالس"وال تتمكن تمكن الوحدة النحوية األصل 

بغيرها، كما نجد أيضا أن الصفة تƋخذ من طرƻ آخر معنى الوحدة النحوية ال تتقّيد وفي التركيب،

    تنزل منزلته العمل لكن تنحط رتبة عنه ألنه األصلتتفرع عنها مثل باقي المشتقات و هيف الفعل،

  .في العمل، كما أنها تقبل حمل الضمير مثله

الصفة تنطلق ...تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا« : أّما ابن الحاجب فيعرفها بƋنƃها     

نى الوصفية جرǎ تابعا أو ال ، فيدخل فيه خبر لفظ فيه مع عام و خاƭ، و المراد بالعام يناعتبارب

ما فيه  ، إذ يقال هما وصفان، و نعني بùالخاƭ"جاƇني زيد راكبا"و " زيد قائم: "المبتدأ و الحال نحو 

، و حّد العام ما دلĊ على ذات باعتبار معنى " جاƇني رجل ضارب"معنى الوصفية إذا جرǎ تابعا نحو 

  )2( » .هو مقصود

في ƹير    لم يرتكب التƋويل ولم يشترط االشتياق في النعت و التابع الجاري على ما قبلهفالنعت عنده 

 Ơه عدول عن األصل من ضرورة تدعو إليه، و يتضƃوال فرق بين« : ذلك في قوله المشتق، ألن            

                "ذوي مال"و " تميمي"إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل أن يكون مشتقا وƹيره و

 ƭ3( » .بزيد هذاو" مررت بهذا زيد"و " رجل أي رجلمررت ب"أو خصو(  

                حّد النعت« : قد أورد في الفاكهي في شرحه للحدود النحوية حّد النعت شامǚ فيقولو

  . ولùùالمفعمن المصدر الدال على حدث، وصاحب كاسمي الفاعل و) شتقالم(قبله لما ) التابع(هو 

  

  

  

                                                 
1- ƫشرح المفصل: ابن يعي Ɯ ،1 ƭ ،47 .  
  . ƭ ،47 1رح كافية ابن الحاجب ، Ɯش: االستراباذي -2
  .نفسه مصدر ال -3
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 أو المؤول(ني زبد الفاضل أو المفضول أو الحسن أو األفضل، التفضيل كجاƇاسم والصفة المشبهة و

المنسوب كجاƇني وذي بمعنى صاحب،كƋسماƇ اإلشارة ƹير المكانية، و و هو ما أشبهه في المعنى) به

لتوكيد ا عدا ازيد هذا أي حاضر، أو رجل ذو مال أي صاحبه، أو المؤول به مخرƜ لبقية التوابع، م

Ƈثة أقسامني الاللفظي المشتق كجاǚبالقيد األخير، وهو ث Ɯنه مخرƎسببيحقيقي ومجازي و: قائم ف.  

 حد المجازيورأيت زيدا العاقل، : ضميره مثلهو الجاري على ما قبله مع رفعه ل الحقيقيحد     

           ما بعده  على لجاريا فهو حد السببيهو الجاري على ما بعده مع رفعه لضمير ما قبله، و أّما 

  .)1( » جاƇ زيد العاقل أبوه: مع رفعه حال كونه ما بعده ملتبسا بضمير ما قبله 

  : تنقسم الصفات في العربية على خمسة أقسام و

            تختلƻالصفة المشتبهة، صفة التفضيل، و صفة الفاعل، صفة المفعول، صفة المبالغة،    

           فالصفة ال تدل على مسمى كاالسم بل تدل« : ، يقول تمام حسان مبنىومعنى فيما بينها 

تختلƻ عن األخريات -مذكورةال-كل صفة من هذه الصفاتى موصوƻ بما تحمله معنى الحدث، وعل

  .معنىمبني و

صفة المفعول اعل بالحدث على سبيل االستمرار واالنقطاع، وفصفة اسم الفاعل تدل على وصƻ الف

      الصفة المشبهة تدل رار على سبيل الدوام والثبوت، واالستمƻ المفعول بالحدث ودل على وصت

       صفة التفضيل تدل على وصƻ الفاعل بالحدث اعل على سبيل الدوام والثبوت، وعلى وصƻ الف

  )2( » .عن طريق تفضيله عن ƹيره، و صفة المبالغة تدل على وصƻ الحدث عن طريق المبالغة

ى بعض أحوال ألنها تدل عل- تشمل الذات كلها، ل على معنى خاƭ في ذات ما الفالصفة تد    

على معنى جزئي ƹير شامل صفة تدل " فكريم"برجل كريم، : مثال ذلك قولنا  - الذات كما ذكرنا سابقا

  .لذات الرجل

فة فبهذا تتميز هذه الوحدة النحوية عن باقي الوحدات النحوية األخرǎ كونها تدل على ذات وص    

أما االسم فǚ يدل . فهذه الكلمة تدل على شيئين أحدهما الذات و األخر السوادł " أسود: "، نحو )معنى(

  .إال على شيƇ واحد و هو ذات المسمى

  

  

                                                 
  . ƭ ،177-178 1996جمال الدين عبد اهللا، شرح الحدود، الطبعة األولى، دار النفائƩ، بيروت،: الفاكهي -1
  . 99اللغة العربية، معناها و مبناها، ون طبعة، مطبعة النجاح، دار البيضاƇ، دون سنة، ƭ: تمام حسان -2
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        الصفة عموما بƋن الموصوƻ ما دلć و) االسم(نحاة أيضا بين الموصوƻ قد فرق الو    

  : على شيƇ يمكن يوصƻ و يقسم إلى قسمين 

هو الدال على معنى  واسم المعنى، ورجل، باب، : الدال على شيƇ محسوƩ مثل  هو: اسم الذات «

معنى مثل  ما دلĊ على معنى قائم بالذات أو أّما الصفة فهيشجاعة، رجوع، : قائم في الذهن مثل 

             فة مركبةالصم والصفة يǚحظ أن االسم بسيط وبمقارنة االس، و)طويل، عريض، شديد(

        أنها تناسبه في العمل: أنها تناسبه بحمل الضمير، ثانيا : ، أوال لهذا فهي تناسب الفعل من أوجه و

  .إليهند تبعه كما يفتقر الفعل إلى فاعل يسأنها تفتقر إلى موصوƻ ت: ثالثا و     )التعليق( 

معنى الفعلية فƎن قصد بها ي قسم الصفة تتردد بين االسمية ويǚحظ أن صفة اسم الفاعل الداخلة فو

الفعل المضارع قامت مقامه وارتفع بعدها الفاعل، وانتصب المفعول وجاƇت بقية مخصصات اإلسناد 

ا تƋخذ من خصائƭ األسماƇ بما أنهقصد بها معنى الفعل كانت تابعا ولم يستند إسناده، وإن لم يو

سن جاƇ الح: "ن واحد مثل ه في آسندا إليمفƎنها تƋتي مسندا و«  بخصائƭ األفعال أيضابطرƻ، و

كذلك في التخصيƭ بالتعدية، فƎذا كانت األسماƇ من جهة ، و"حمد المصون شرفه"و " وجهه

ذا كانت األفعال يخصصها إيƭ تƋتي مفعوال بع فتخصƹ ƭيرها وال يخصصها ƹيرها، والتخص

لها مفعول به، حسن يكون ال به ومفعو هو المفعول به و ال تخصƹ ƭيرها فƎن الصفة تكونƹيرها، و

  .)1( »فتƋتي مخصصة بغيرها و مخصصة من ƹيرها" رأيت الضارب أخاه: "تكون متعدية مثل 

Ƈفي الفاعلية، مثل جا ƻحظات النحاة في إسناد الصفات، أن الصفة تقوم مقام الموصوǚومن م 

ن باب الوصفية أن الصفة ال تقوم مقام الموصوƻ إال إذا تمكنت م «، فالمبرد يرǎ" الظريƻ العاقل

  .)2( »كƋن تكون فاعǚ أو صفة مشبهة

تتميز بƋنها وحدة مركبة قد تحوي فئة موسعة في األخير نخلƭ إلى أن الصفة كوحدة نحوية و    

أي بعض أحوال –من الكلمات تنزل هي و موصوفها منزلة االسم الواحد، كما أنها تدل على ذات 

  .توضيحه، أو الثناƇ عليهمعان في موصوفها لغرض تخصيصه، أو و -الذات

    

  

  

                                                 
  . 99اللغة العربية، معناها و مبناها ، ƭ : حسانتمام  -1
  .  Ɯ ،4 ƭ ،243المقتضب: المبرد -2
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تختلƻ عن الوحدة النحوية االسم، الذي يدل على مسمى، فهي تدل على الموصوƻ بالحدث و    

إّما على سبيل االنقطاع، أو التجدد، أو الدوام، أو الثبوت، أو المبالغة، أو التفضيلù باإلضافة إلى أنها 

في موضع خاƭ بها فتكون من تمام االسم الذي  تابع السم قبلها تجري مجراه في أƹلب أحواله، و تقع

  .قبلها

بحد الوحدة  تألخƭ في هذا الفصل أصناƻ الوحدات في التصنيƻ اللساني، فبدأأن  تحاولو    

أصنافها بدƇا بالوحدة اللغوية المتمثلة في االسم، الفعل و الحرƻ، فلكل وحدة  تفي علم اللسان، ثم ذكر

م الوحدات الصرفية التي تحدد بالمعيار الصرفي الذي يتناول من هذه الوحدات معنى خاƭ بها، ث

 Əالتغيير الطار.  

        ألنها بمعزل –الوحدات المعجمية التي تحدد بالقوائم المفتوحة الǚمتناهية  تذكربعدها و    

         أيضا الوحدة الخطية التي تحدد ت، كما حدداألفعالوتتمثل في الجذور، األسماƇ ، و -عن السياق

  .لهاياض عن شماببنها ويفي الكتابة ببياض عن يم

يه من وظائƻ ما تؤدوحسب موضعها في السياق النحوي الوحدات النحوية  تأخيرا حّددو     

يل صهذه الوحدات بالتف تقد تناولو. االسم، الفعل، الحرƻ الصفة ثلة فيمالمتنحوية في التركيب، و

           كل وحدة موضعهاكل وحدة منها، باعتبار أن ل بين خواƭأل يتألنها المخصصة لموضوع دراس

 ƭيرهبها في التركيب والخاƹ قات سياقية معǚاتدخل في ع.  
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 :آلية العامل  -1

1-1- ǅهوم العامل عند النحوييƻم:  

ينبني عليه المستوǎ التركيبي للغة ، فبفضله يستطيع  يدينا مإن مفهوم العامل هو مفهوم              

  .اللغوي أن يرتقي إلى مستوǎ أكثر تجريدا من المستويات الدنيا التي تحوي عليها الوحدات الخطابية 

وقد تعددت تصورات النحاة للعوامل ، فمنهم من يرǎ أنه مؤثر حقيقة فهو سبب وعلة             

 Ơتعليقا على ما نقله عن األشموني »الصبان  «العمل  وهذا مشهور وشائع في كتب النحو ، وقد وض 

والباƇ جاƇ ورأǎ كاإلعراب ما جيƇ به لبيان مقتضى العامل فالعامل  «: عن شرح التسهيل من أن 

  )1( ».والمقتضي الفاعلية والمفعولية واإلضافة 

         :  "قوله في  "ياألنبا رابن "والرأي الثاني من ينظر إليه كعǚمة وأمارة فقط ، وقد بينه        

العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة وإنما هي أمارات وعǚمات ، فالعǚمة تكون بعدم  «

  )2(»وإذا أثبتنا هذا جاز أن يكون التعري من العوامل للفظية عامǚ... ن بوجود الشيƇ الشيƇ كما تكو

  .فصفة العامل هنا قاصرة عليه إنه إشارة إلى العامل لكنه ƹير مؤثر بنفسه 

 :قولفي "ابن جني"المتكلم وقد وضƠ هذا الرأي  خر تصور للعامل يتمثل في العامل الحقيقي هوآو      

هو للمتكلم نفسه   إنما لحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم فƋما في ا «

  .)3( »...ال لشيƹ Ƈيره 

والعامل به يتقوم المعنى المقتضى  «:في المعنى نفسه قول ابن الحاجب  "الرضي"ويشرح        

ملة، ومحلها االسم وكذلك الموجد فالموجود لمعنى الفاعلية، المفعولية، واإلضافة هو المتكلم واآللة العا

فلهذا سميت ...لعǚماتهاآللة كƋنها هي الموجدة للمعاني ولعǚمات المعاني هو المتكلم لكن النحاة جعلوا ا

  .)4( » .اآلالت عوامل

فهذه هي التصورات التي أجمع عليها النحاة  في تحديدهم للعامل ، وقد قسموا العامل إلى نوعين لفظي 

               ما صƠ أن يقال«قياسي وسماعي، وقد عرفوا العامل القياسي بƋنه : فظي ضربان ومعنوي، والل

                                                 
 Ɯ1، دون تاريƣ، الكتب العربية  دار إحياƇ، دون طبعة ، شموني حاشية الصبان على شرح األ: شموني األ  -1

ƭ47. 
كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربية، تحقيق محمد بهجت البيطار  دون طبعة، المجمع : ابن األنباري  -2

   .ƭ ، 68-69 1957العلمي العربي، دمشق، 
بيروت  ،دار الهدǎ للطباعة ،ةالطبعة الثاني ،تحقيق محمد علي النجار ،الخصائƭ ،أبو الفتƠ عثمان: ابن جني   -3

ƣدون تاري، Ɯ1 ،ƭ109-110. 
   .Ɯ1 ƭ59 ، شرح كافية ابن الحاجب: ستراباذي اال  -4
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وجملتها سبعة هي الفعل على اإلطǚق، اسم الفاعل، اسم المفعول  »كل ما كان كذا فانه يعمل: فيه

تم بالتنوين صب به التمييز ألنه المشبهة ، المصدر ، االسم المضاƻ ، االسم التام وهو الذي ين الصفة 

 ب معا، ومنها ما يعمل النصب فحسبوكل واحد من هذا له عمل خاƭ، فمنها ما يعمل الرفع والنص

أسماƇ، وجملها واحد وتسعون حروƻ وأفعال  و: فهي ثǚثة أصناƻوأما العوامل اللفظية السماعية 

 وعاملة في الجملة املة في المفرد ع: عامǚ، فالحروƻ العاملة منها ما يعمل في االسم وهي نوعان

ما ناصب ، ومنها ما يعمل في الجملة ، ومن الحروƻ العاملة ما يعمل إما جار وإوما يعمل في المفرد 

في الفعل المضارع أما النصب أو الجزم ، ومن العوامل اللفظية السماعية أسماƇ تجزم الفعل المضارع 

ز ، ومنها أسماƇ األفعال ، وأما العوامل ن ، ومنها أسماƇ تنصب أسماƇ نكرة على انه تمييإعلى معنى 

اللفظية السماعية التي هي أفعال فهي أربعة أنواع وهي األفعال الناقصة ، وأفعال المقاربة وأفعال 

  .المدح والذم وأفعال القلوب 

 ضارع وهو وقوعه موقع يصلƠ لǚسم وأما العوامل المعنوية فهي شيئان هما االبتداƇ ورافع الفعل الم

ƻثالثا هو عامل الصأبو الحسن األ ويضي ǚعام ƫهو أن ترفع لكونها لمرفوع و تنصب وتجر فة وخف

  .*)1( »...وهذا معنى وليƩ بلفظ... لكونها صفة لمنصوب أو مجرور 

  .كما نجد أن هذه العوامل لم تسلم من خƻǚ النحاة فمنها ما هو أصل ومنها ما هو فرع

        ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل «: حد العامل: "يةويقول الفاكهي في شرحه للحدود النحو

ƻعراب الحد العامل " (أو حرǘما(جالب ل ( Ƈأي شي)في آخر (رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما ) أثر

مّر عمرو بغǚم زيد ولم يضحك، واألصل : من اسمن، وفعل أو حرƻ بيان لما نحو(المعربة ) الكلمة

ثم من الحرƻ ثم من االسم، وال يؤثر العامل أثر في محل واحد، وال يجتمع  يكون من الفعلفيه أن 

  )2( » "...عامǚن على معمول واحد، وال يمتنع أن يكون له معموالت

المتفق عليه هو أن العǚمات اإلعرابية هي أثر للعامل مهما كان تصور النحاة له ، فهو المفسر لها و 

التي تدخل في عǚقات ) الفعل ( وأصل العمل عندهم للوحدة النحوية ، وللعǚقات النحوية في التركيب 

  .تركيبية وداللية

  

  

  
                                                 

   .هذا تلخيƭ لما ورد في الجمل للزجاجي والعوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني  -*1
 .ƭ ،132 1996نفائƩ بيروت، ة األولى، دار الاهللا، شرح الحدود النحوية، الطبع جمال الدين عبد :الفاكهي -2
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1-2- ǈالعامل عند سيبوي :  

عليه أبواب النحو في كتابه ، ونظرته  بناإن العامل حاضر عند سيبويه ، فهو األصل الذي         

        نظامها باعتبار اللغة نظاما للعامل مستمدة من تحليله للظاهرة اللغوية التي حاول الكشƻ عن 

       من الرموز الصوتية تحكمه عǚقات سياقية وأيضا باعتبارها أداة تواصل ، لذلك اهتم بالكǚم

  .أن األصل فيه المعنى وهو المتحكم والموجه لعǚقات العامل في التركيب وفي الخطاب  وبين

أبواب النحو للكشƻ عن الخواƭ الكامنة للغة  عليه بنافحد الكǚم عنده المعنى وهو األصل الذي 

ما كان في معنى الشيƇ أو من سببه وينقسم إلى عامل داللي وعامل لفظي فالعامل  «فالعامل عنده 

  )1(».االلفظي هو ما كان من سبب اللفظ والداللي له صفة العمل متقد ما ومتƋخر

الذي "االبتداƇ "صل فيه هو العامل المعنويفالعامل إذا هو الموجه للعǚقات النحوية والداللية، واأل

  .تتواتر في موضعه العوامل اللفظية فتحمل عليه وتنزل منزلته في العمل

 فاالبتداƇ ال يكون إال بمبني عليهفالمبتدأ كل اسم ابتدƏ ليبني عليه كǚم، والمبتدأ والمبني عليه رفع،  « 

  .)2(» ... فالمبتدأ األول والمبني عليه فهو مسند ومسند إليه

إّن االبتداƇ  « :بقولههو عامل معنوي  تتعاقب في موضعه عوامل لفظية  االبتداƇوقد بين السيرافي بƋن 

وهذه التعرية عاملة فيه، ألن العوامل في اإلعراب هو تعرية االسم من العوامل اللفظية ليخبر عنه 

  )3(» ...ون عǚمة في بعض األماكنبمنزلة العǚمات الدالة على ما يجب من اإلعراب والتعرية قد تك

علم أن االسم أول أحواله االبتداƇ وإنما يدخل الناصب او «: هو األصل بقوله االبتداƇويؤكد على أن 

والرافع سوǎ االبتداƇ والجار على المبتدأ أال ترǎ أن مكان مبتدأ قد تدخل عليه هذه األشياƇ حتى يكون 

   .)4(» .م مع ما ذكرت لكƹير مبتدأ وال تصل إلى االبتداƇ مادا

      تتواتر التي ففي هذا النƭ بين سيبويه أن االبتداƇ هو النواة األصلية التي تتفرع عنها باقي العوامل 

  "االسم "ثرا في المعمول وهو الوحدة النحوية أفي موضعه ، وقد سمى العوامل باألشياƇ ألنها تحدث 

  .الجر وه اآلثار النصب ، الرفع محل العمل ومن هذ

                                                 
 .تعريƻ الدكتور أحمد بلحوت -  1
 .Ɯ ،2 ƭ ،125الكتاب: سيبويه -  2
، تحقيق أحمد عفيفي ومصطفى موسى، مراجعة حسين النصار، دار الكتب والوثائق شرح كتاب سيبويه: السيرافي - 3

 .2006Ɯ ،7 ƭ ،66القومية القاهرة، 
 .Ɯ ،1  ƭ ،48  الكتاب: سيبويه  -4
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ويعني بالناصب إن وأخواتها ، ظن وأخواتها ، والرافع كان وأخواتها ، أما الجار على المبتدأ فهو 

   الرافع ، الناصب ، الجار: وسمى سيبويه العوامل ’حرƻ الجر الزائد إذا ألقي ارتفع االسم  المبتدأ

  .ا وألقاب البناƇ واختƻǚ معانيه  بين ألقاب اإلعراب التي تحدث نتيجة عامل قحتى يفر

  :                                 ويمكن أن نوضƠ هذه العوامل من خǚل الجدول التالي

  

  

  

العامل المعنوي                                                                                                   

}Ƈاالبتدا{  

  

                                                                                                                   

  العوامل اللفظية

  المتواترة في 

Ƈموضع االبتدا.  

  

       

فاالبتداƇ هو األصل في العوامل ثم نجد أن العوامل اللفظية تنزل منزلته في العمل، ومحل العمل    

زوƜ مرتب بينهما كفهما ،   "الفاعل"وأصل العمل للفعل فيما يليه مباشرة وهو ، ) المعمول ( هو االسم 

  .معاهما ذكرعǚقة تǚزمية ويشكǚن وحدة تركيبية وتمام الكǚم ب

  .توسعت الفئة مهما افيعمل فيه... التمييز وقد يتعدǎ العامل إلى مفعول أو أكثر أو مخصصات كالحال،

ر عبد الرحمان حاƜ صالƠ هذا الزوƜ المرتب على حد تعبير الرياضيين أي العامل وقد بين الدكتو 

             « :والمعمول بالمعادلة التالية

  
1  

                                                 
1  -   Ơصال Ɯعبد الرحمان حا : ƭ ، 239 -238دراسات وبحوث في اللسانيات العربية. 

  2المعمول   1المعمول   العامل

}Ƈمنطلق    عبد اهللا     }االبتدا  

}Ƈزيد     سكبح      }االبتدا  

  كان

  إن

  ظننت

  رأيت

  مرر

  ضرب

  

  عبد اهللا

  عبد اهللا

  عبد اهللا

  عبد اهللا

  ت

  زيد

  منطلقا

  منطلق

  منطلقا

  منطلقا

  بزيد

  عمرا

   صلاأل

لوصبناء

 ــ خ + 2م  ــ+ )1م  ع(
  .)1(»، خ المخصƭ  2المعمول :  2المعمول األول ، م 1العامل وم: ƻ ع 
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والمخصƭ قد يمكن االستغناƇ  2القوسان يجمعان الزوƜ المرتب وهما النواة األساسية والمعمول و 

  .عنهما

والمفعول ".وذهب زيد وجلƩ عمر": عداه فعله فقولك فƋما الفاعل الذي ال يت «: وقال سيبويه أيضا 

                          )1(»".ضرب زيد و يضرب عمرو":  فعل فاعل فقولك  إليهالذي لم يتعده فعله ولم يتعد 

ذهب ، جلƩ والذي كمن خǚل األمثلة التي أوردها سيبويه فالعامل هنا هو الفعل المبني للمعلوم الǚزم 

فالفعǚن األوالن يعمǚن في الفاعل والفعǚن اللذان لم يسم فاعلهما  ،ضرب ، يضرب كه لم يسم فاعل

  . ىالفاعل الذي أصله مفعوال في المعننائب يعمǚن في 

    

  األصل      

   

  األصل     

  التحويل       

  األصل      

  التحويل      

  

  

  .ومن خصائƭ العامل التعدية حيث يعمل الفعل في الفاعل والمفعول معا  -

فعبد اهللا ارتفع هاهنا كما ارتفع في ذهب وشغلت "ضرب عبد اهللا زيدا ": وذلك قولك  «: قال سيبويه 

   )2( » ...ب زيد ألنه مفعول به تعدǎ إليه الفاعلضرب به كما شغلت به ذهب وانتص

أراد سيبويه أن يوضƠ أن العامل في عمله في باب التعدية بنفƩ منزلة العامل الǚزم ألن كليهما 

  .يعمǚن في الفاعل 

معموليه وهذا حد اللفظ هو العمل متقدما على -الفعل–العامل أن األصل في إلى تبيين  كلينتقل بعد ذل

  .ديم أحد المعمولين على اآلخرويمكن تق

                                                 
   .Ɯ1  ، ƭ67 الكتاب، :سيبويه   -1
 .نفسهمصدر ال  -2

  2مùع   1مùùع   عùùùùùùùا

  ذهب 

 Ʃجل  

  ضرب 

 ĉŃربض  

 łضرب        ي

Ńضربي  

  زيد 

  عمرو 

  عمرو 

 ņزيد  

  زيد 

 Ņاعمر  

  

  

Ņازيد  

  

Ņاعمر  
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ضرب ":فƎن قدمت المفعول وأخرت الفاعل حد اللفظ ما جرǎ في األول وذلك  قولك  «: قال سيبويه 

ن كان وإ أردت به مقدما ولم ترد أن تشغل الفعل بƋول منها ألنك إنما أردت به مؤخرا م"زيدا عبد اهللا

   )1(»مؤخرا في اللفظ 

و إذا أمن اللبƩ أمكن ،) 2مع(به عول فثم الم) 1مع( مل متقدما ثم يليه الفاعلفحد اللفظ هو أن يكون العا

أي الفاعل فهو عربي  1على المعمول "زيد "هنا وهوبه أي المفعول  2تغيير المواضع وتقديم المعمول

  . جيد ، فالعامل تشغل به الفاعل حتى وان كان متƋخرا في اللفظ

  .هو الموجه للمعنى  نهتمام العرب بنية المتكلم ألفي هذا النƭ إلى اه وقد تطرق سيبويه

   .أما إذا لم يظهر اإلعراب ، فاألولى احترام المواضع وثباتها

  .ضرب عيسى موسى : مثل 

          

  2مع      1ععا       م        

       التعدية حيث يتعدǎ ا قانونهين العمل ومن بينانويسعى لتوضيƠ قووسيبويه يرصد آلية العامل 

  .اسم الحدثان أي المصدر  فهو أولى المفاعيل بالعمل فيه  إلى 

يذكر  نماإواعلم أن الفعل الذي ال يتعدǎ الفاعل يتعدǎ إلى اسم الحدثان الذي أخذه منه ألنه  «: فقال 

عمل في المرة ... قد كان منه  ذهاب : قد ذهب بمنزلة قولك : ليدل على الحدث أال ترǎ إن قولك 

ماƇ ورجع القهقري ألنه ضرب قعد القرفصاƇ واشتمل الّص: ضربا منه ، فمن ذلك  نوما يكووالمرتين 

  .)2( »من الفعل الذي أخذه منه 

الذي أخده منه ، فكل فعل  "اسم الحدثان"اعتبر سيبويه والبصريون أن الفعل مشتق من المصدر أي 

 على الصفة، القرفصاƇ  وأ، اهابذهب ذ: مثلالزم يتعدǎ إلى المصدر الذي يدل على الفعل مباشرة 

 ،Ƈوقعد  قعدتينكري ، أو العدد قالقهالصما Ƈقعد قعدة السو.   

ذهب ألنه بني لما مضى «:ن كل فعل دال عليه نحو قولهأللمصادر ثم الزمان افالعامل إذن يعمل في 

  )3( »...منه وما لم يمض فƎذا قال ذهب فهو دليل على أن الحدث فيما مضى
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 »  ǎذهب المذهب  :الذي اشتق من لفظه والمكان الذي لم يشتق كقولكالمكان إلى اسم المكان وويتعد

  .)1( »وذهبت الشام ...البعيد وجلƩ مجلسا حسنا

إلى ما كان  ǎالعامل يتعدǎ إلى اسم الحدث، الزمان، المكان فهم بمنزلة المفعول على السعة ويتعدو   

  . و المكان لزمان ا يوقتا للزمان والمكان ألنه بمنزلة اسم

  ويتعدǎ ما كان وقتا في األماكن  كما يتعدǎ ما كان وقتا لألزمنة ألنه وقت يقع « : قال   سيبويه  

         في األماكن وال يختƭ به مكان واحد كما كان ذلك في وقت األزمان ال يختƭ به زمن بعينه 

ا تقول ذهب شهرين وسرت ذهبت فرسخين وسرت الميلين كم: ذهب الشام وهو قولك :  نحو

  :     العامل إلى تعدي فرتب سيبويه   )2(»... اليومين

  اسم الحدثان                               -        

  اسم الزمان -        

  اسم المكان  -        

  الحال  -        

  .ل معهفهذه األربعة تتعدǎ إليها كل األفعال و هناك من أضاƻ المفعول له و المفعو

في الفاعل  فالعامل عند سيبويه كما ذكرنا ما كان في معنى الشيƇ أو من سببه ، والفعل يعمل     

فƎنه عمل فيه مباشرة وقد بين توسع فئة المفاعيل حسب اقتضاƇ المعنى فƎذا كان المفعول  بهالمفعول و

أما إذا لم يكن المفعول الثاني الثاني من سبب المفعول األول فƎن الفعل يعمل فيهما مباشرة دون فاصل، 

  .حذفه فيصل إليه الفعل نمن سبب األول فƎن األصل هو إضافة حرƻ الجر ويمك

في باب الفاعل الذي يتعداه فعله «  : من خǚل هذا نجد أن العǚقة وطيدة بين المعنى و العامل فقال و

عبد اهللا زيدا درهما وكسوت  أعطى: ذلك قولك شئت اقتصرت على المفعول األول و إلى مفعولين فƎن

  .)3(»…لثياب الجيادابشرا 

  أعطى  عبد اهللا  زيدا     درهما 

  2مع   ±   1معمع       عا        

  كسوت     بشرا   الثياب  الجياد  

  )الصفة ( خ  ± 2مع   ±  1مع  مع   عا  

                                                 
   .Ɯ1  ،ƭ70 الكتاب، :سيبويه   - 1
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وصل إليه وهناك وجه آخر فالمعمول الثاني هو من سبب المعمول األول لذلك عمل الفعل فيه مباشرة و

  .لعمل الفعل والمسوƷ لذلك هو إسقاط حرƻ الجر

  :ومن األمثلة التي أوردها سيبويه 

  اخترت الرجال عبد اهللا                           

  2مع    1عا  مع   مع           البنية السطحية

  هللا من       الرجال عبد ا   اخترت                   ةالبنية العميق

   2مع     مععا  مع   حرƻ الجر        )                   األصل ( 

  1مع                                                      

  .                   كنيت زيدا أبا عبد اهللا             لتحويلا

  .كنيت زيدا بƋبي عبد اهللا             ألصل ا

  .إلضافة بها فبحذفها عمل الفعل ااتصال حروƻ ) عبد اهللاي بأالرجال ، ( -هذه المفاعيل- صلƋف    

اخترت فǚنا  من الرجال : وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروƻ اإلضافة فتقول  «: قال سيبويه 

     )1(»فلما حذفوا حرƻ الجر عمل الفعل...وسميته بفǚن كما تقول عرفته بهذه العǚمة وأوضحته بها 

  .  ل بعد ذلك تحليله للعامل الذي يتعدǎ إلى مفعولين وهما في األصل مبتدأ وخبرليكم

على المفعول يكون اليقين أو الشك واالعتماد  نوتمام المعنى هو ذكرهما معا وبعد دخول العامل ليتبي

  . الثاني ألنه الخبر

  :الشك هنا  معنى آخر مثل  اليقين أو ƻفالعامل يدخل التركيب بعد تمام المعنى و يضي 

            

  

حسب عبد اهللا زيدا بكرا و ظن عمرا خالدا أباك وخال عبد اهللا زيدا :  وذلك قولك  «: قال سيبويه  

     )2(»صاحبنا ووجد عبد اهللا زيدا ذا الحفاظ 

علم وهي ، ، زعم "وجود القلب "وجد" رؤية القلب،"ظن ، حسب ، خال ، رأǎ: وهذه العوامل هي 

  .ن البد من ذكرهما معا وليƩ لك أن تقتصر على واحد دون اآلخرتتعدǎ إلى مفعولي

  ."عرفت زيدا"،"رأيت زيدا الصالƠ": وقد تقتصر على مفعول واحد إذا خرجت عن معناها مثل

                                                 
   .Ɯ1 ƭ ،72-73الكتاب ، : سيبويه  -1
2-  Ɯ  ، 1المصدر نفسه،  ƭ70.   

  تمام المعنى =  2مع+ 1مع+ مع + عا 
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فƎنها  "ظن"مفعول واحد أو مفعولين ، ومثال ذلك  فيفمعنى العامل هو المحدد للعمل في الفاعل أو

  .صدر تكتفي بالفاعل أو تعمل في الم

        فتقتصر كما "ظننت" : وأما ظننت ذاك فƎنما جاز السكوت عليه ألنك قد تقول «:قال سيبويه 

ظننت : ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب فذاك هاهنا هو الظن كƋنك قلت  "ذهبت":تقول 

  .)1( »ذاك الظن وخلت وحسبت 

ة ثم بعد ذلك يتعدǎ إلى المصدر ، اسمي الزمان ويتعدǎ العامل إلى ثǚثة مفاعيل وهو حد التعدي

  .والمكان ، المفعول له ، المفعول معه 

  .الحد    ] 3مع+ 2مع+  1مع+ مع + عا [   

  .فالعامل يعمل فيهم جميعا وتمام الفائدة ذكرهم جميعا أي أن يستوفي الكǚم حقه من التركيب 

علم اهللا زيدا أ"، و"نبƋت زيدا عمرا أبا فǚن"و "باكزيدا أ اأرǎ اهللا بشر ":وذلك قولك  «: قال سيبويه 

  .  )2( »"عمرا خيرا منك 

  أرǎ  اهللا    بشرا  زيدا  أباك 

    3مع    2مع     1مع  مع    عا   

  :مثل  ، الظرƻ وƹيرهعد هذا الحد من التعدي في المصدرفالفئة تتوسع فيعمل ب

  رقت  عبد اهللا  الثوب الليلة ùس    

  )مƻعول بư = ǈرف (   3مع     2مع     1مع   مع    عا       

  أدخل  اهللا  عمرا المدخل  الكريم  إدخاال   

   3مع      صفة      2مع    1مع    مععا      

  أعلمت  زيدا   قائما  العلم    اليقين    إعǚما   

   3مع       صƻة      2مع    حال    1مع مع    عا    

  المثال األول إلى الظرƻ الذي أصبƠ مفعوال على السعة : ǎ في هذه األمثلةفالعامل تعد 

  .) قائم ( إلى مصدره وفي الثالث إلى المصدر والحال : وفي المثال الثاني 

                                                 
   .Ɯ1 ƭ ،77الكتاب ، : سيبويه   -1
   .Ɯ1،  ƭ78، المصدر نفسه   -2
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                وحد التعدي ،يتعدǎ كالفعل المبني للمعلوم إلى المصدر وƹيره لذي لم يسم فاعلهفالفعل ا

 "عبد اهللا الثوبكسي ": وذلك قولك  «: أيضاقال  و.ن ألن المفعول ينزل منزلة الفاعلمفعوليإلى فيه 

 "المال"و "الثوب"حين انتصب "ضرب "هاهنا كما رفعته في"عبد اهللا "رفعت  "عبد اهللا المال ىأعط"و

  . )1(»ما مفعوالن تعدǎ إليهما فعل المفعول وهو بمنزلة الفاعل هنأل

  المبني للمƻعـول                          المبني المعلــوم       

  مع+ عا                                    1مع+ 1مع+ عا      

  1مع+ مع + عا                             2مع+ 1مع+ مع + عا       

   2مع+ 1مع+ 1مع+ عا                       3مع+ 2مع+ 1مع+ مع + عا       

  ) مصدر، ظرƻ ، اسم مجرور(مع + عا                                        مع   + عا       

وال يزيل ،مفعوال لم يكن في حال التسمية فاعǚ لففعل المفعول ينتقل من الفعل المعلوم وال يجلب للفع

  .مفعوال الذي يصبƠ بمنزلة الفاعل  هعن

  صل ا ثوبا            األت زيدŅوńسłكŽ -المبني للمعلوم  

  ثوبا           التحويل ي زيدņسňكſ -المبني للمفعول 

         تعدǎ إليه الفعل المبني للمعلوم  ويتعدǎ فعل المفعول إلى مفعولين كحد للتعدي ثم يتعدǎ إلى ما

 "التعدية"نه الموجه في تصنيƻ العǚقات النحوية والداللية مثل بƋيتبع العامل ليبين  هفهو بمنزلته،فسيبوي

  .وتبين بƋنها األصل في العمل رƹم تعدد معموالتهاتبرز الوحدة النحوية الفعل  تيال

  :و ما ينزل منزلتهاكاǅ وأخواتها  -1-3

ألنها تدخل على المبتدأ والخبر وال يمكن  ،كان وأخواتها تنزل منزلة ظن وأخواتها في العمل

          ويكون وصار ومادام وليƩ كان: وذلك قولك «:قال سيبويه  .خرمفعول دون اآل ىاالقتصار عل

 فƎنما أردت أن تخبر  "كان عبد اهللا أخاك":كان نحوهن من الفعل مما ال يستغني عن الخبر تقول  وما

         ما مضى وذكرت األول كما ذكرت المفعول األول عن األخوة وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما

 وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب ألنه فعلفقدمت  "كان أخاك عبد اهللا":من ظننت إن شئت قلت

   )2(»مثله

  

                                                 
   .Ɯ ،1،  ƭ79الكتاب :سيبويه   -1
   .Ɯ1،  ƭ87 ، هنفسر المصد  -2
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  كان ، صار، أصبƠ ، ظل ، أضحى، بات ، أمسى:هذه األفعال التي ذكرها سيبويه وهى و    

Ʃتعمل عمل الفعل فترفع المعمول  لي ، Ɛ2ويسمى اسمها وتنصب المعمول  1مازال ، مادام ، مافت 

 Ƈيكون  نأ" كان وأخواتها"واألصل فيما ما بعد العامل ويسمى خبرها ، وهي تتواتر على موضع االبتدا

المعرفة ألنه حد الكǚم  "كان "واعلم انه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به « ةمعرف

   . )1( » ...شيƇ واحد ماألنه

     األول لىإن قدم معمولها الثاني عفكان تنزل منزلة الفعل وتتصرƻ تصرفه وتمكنه وتعمل حتى 

وما لم يسم " "اسم المفعول"و "اسم الفاعل"المعمول الثاني من سبب األول ، وما ينزل منزلتها مثل الن 

  ".الفعل"األصل  لعاملقل تصرفا من ايعمل وجوبا في مصدرها فهي أ "فاعله

  كين  الكون  زيد  منطلق: مثال ذلك           

                      

  خ+  م       مع       عا                       

  .      الفاعل ىتكون تامة فتقتصر عل اولكان موضع آخر عندم

 "ليƩ"جري مجرǎأهذا باب ما «: ذلك  مثالوحرة في العاملية  ةوما ينزل منزلة الفرع ال يتميز بحرك

ƻمبنو تميوأما  "ما زيد منطلقا"و "ما عبد اهللا أخاك": تقول  "ما"في بعض المواضع وذلك الحر  

Ʃبفعل ولي Ʃألنه لي Ʃوهو القيا Ƈأما وهل أي ال يعملونها في شي ǎك "ما "فيجرونها مجرù" Ʃلي" 

   . )2(»فيها إضمار   نيكو وال

 ن من خصائƭ الفعل اإلضمار أل ،  واعتبارها كƋي حرƻ) ما(والقياƩ هو إعمال الفعل وعدم إعمال 

   ، فالنحاة يحملون وحدة  انفي فعملت عملهفي معنى ال "ليƩ "العمل متƋخرا و مقدما ، وهي شابهتو

 "ليƩ"ةمنزل"الت"نزلوا أيضا أو "ما"و "ليƩ"على أخرǎ إذا وجد الشبه بينهما كمعنى النفي مشترك بين 

  .والعمل أصل فيه  لفع "ليƩ "نفي العمل ولكنها لم تتمكن تمكنها أل

في المخاطبة  "ليù" Ʃك  ألنها ليست  ال مضمرا فيهاإولم تمكن تمكنها ولم يستعملوها  «: قال سيبويه 

      فتبنى على المبتدأ وتضمر " عبد اهللا ليƩ ذاهبا"و "ليسوا"و "لست ":واإلخبار عن الغائب، تقول 

    )3(»".قومك التوا منطلقين ال"و "عبد اهللا الت منطلقا" ليكون فيه ذاك وال تقو فيه وهذا ال

                                                 
   .Ɯ1، ƭ87 الكتاب ،: سيبويه  -1
   .Ɯ1، ƭ101 ، در نفسهالمص   -2
   .Ɯ1، ƭ101المصدر نفسه،   -3
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فيه وقد ينتقض معناه  رعموله الثاني ، وال يضميعمل إن تقدم عليه م إذا العامل الفرع ال  

  . "ما زيد إال قائم": ما فيبطل العمل مثل قولك  "كدخول االستثناƇ على

   ل منزلته نزويتمكن في بابه عكƩ الذي ي ومؤخرا،أما العامل الفعل فǚ ينتقض معناه ويعمل مقدما 

  .العمل في 

  فرƱ الƻرƱ  الƻرƱ  األصل

  الفعل
  الت  كان

Ʃما  لي  

  

    يستحيل إعمالها وفي معمول واحد عدم تمكنها فهي تعمل  "الت "ùويبين سيبويه من خǚل تمثيله ب

التعدية وصول عمل الفعل لكل باب و عرفنا في ،في معمولين وتعمل عمǚ محددا مع الحين فقط 

  .في العمل المفاعيل ألنه األصل

         "الت" تكون خاصة ال "الحين"مواضع وذلك مع في بعض ال "الت"كما شبهوا بها  «: قال سيبويه 

            موا أن بعضهم قرأوزع...مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين ألنه مفعول به  إال

﴿ƭ1( »...وال يجاوز بها هذا الموضع رفعت أو نصبت ﴾والت حين منا( .  

  

  

              Ńالت    حين ƭمنا     ø  

  2مع          1مع     عا                  

   .همع إضمار المحذوƻ وال تجاوز هتنصب وأبعدها  أن ترفع ما" الت " فحد العمل في 

    إنما ينصب "لدن  "كما أن "الحين"وإنما هي مع "ليƩ "تمكن في الكǚم كتمكن وال «: قال سيبويه 

  . )2(»" تاهللا ألفعلّن": ال في اهللا إذا قلت إال تجر في القسم وال في ƹيره  "التاƇ "مع ƹدوة وكما أن بها 

  الت         العمل مع الحين                  

  ƹدوة لدن                          

  )بدل من الواو والباƇ   التاƇو ( تا            لفظ الجǚلة                 

                                                 
   .Ɯ1، ƭ101  ،102 ،الكتاب : سيبويه   -1
 .Ɯ1 ƭ ،102، المصدر نفسه   -2

  مناƭ حينø      ł    الت    

  2مع          1مع       عا      
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  : العامل في العطف -1-4    

ولكن  "ما"خر في رك االسم اآلشال ت ، ترفعه على أن "معن ذاهب ا والخارجما عبد اهللا  ":وتقول «

وجعلته ƹير ذاهب  "كان"إذا لم تجعله على  "اوال زيدا ذاهب اما كان عبد اهللا منطلق": تقولتبتدئه كما 

     "كان"فتنصب كما تقول في  ،التي يكون فيها االشتراك "ال "ن شئت جعلتهاإو  .»ليƩ «ن وكذلك اآل

   ما زيد"ليƩ زيد ذاهبا وال أخوك منطلقا وكذلك  ":وذلك قولك  "منطلقا وكان زيد ذاهبا وال عمر ما ":

  )1(» "ذاهبا وال معن خارجا

     هو الذي يحدد إما االبتداƇ فيكون العامل االبتداƇ وبالتالي الرفعوالمعنى في المتكلم هو المتحكم 

  :مثل قولك

  ذاهب   معنø     ņال       و   ما عبد اهللا خارجا        

  

                                       ƻالعط ƻا   حر Ƈخ   م      البتدا  

ليه  وحرƻ العطƻ وإذا أردت معنى االشتراك فان العامل في المعطوƻ هو العامل في المعطوƻ ع

  "ليƩ زيد ذاهبا وال أخوك منطلقا ": وذلك قولك  أƹنى عن إعادته

  أخوك منطلقاليƩ و  اليƩ زيد ذاهب) = زيد ذاهب ، أخوك منطلق ( ك ليƩالعامل المشتر

  . "Ǘ"بعد  "ليƩ"و"ما" إعادةتجمع بين حرفي نفي فلم يجز  فǚ يعاد العامل ألنك ال

        وليƩ  «: قوله بوأكد سيبويه على عدم إعادة العامل في العطƻ ألنك تريد معنى االشتراك 

          ) "وال ليƩ": ( إال الرفع بشيƇ ألنهم يحتجون بƋنك ال تستطيع أن تقول "ما"ال يكون في  :قولهم 

فتشركه مع األول  "وال خالد منطلقين وما عمر"و ،"ذاهبين هليƩ زيدا وال أخو": فƋنت تقول)  "الما"( و 

  .حد فالعامل وا اإلشراكالكǚم وإذا أردت بتدƏ فƎذا أردت عدم اإلشراك ت )2(»"ما"وفي " ليƩ"في 

ومثال ذلك لذلك األجود في اإلعراب الرفع  ، ينومذهب سيبويه أيضا عدم العطƻ على عاملين مختلف

  : الشاعر قول 

  رهاùبكƻù اإللùه مقادي***   ن األمور Ǝهون عليك ف

  اùهعنك مƋمورŃ رņوال قاص***  منهيها   بƉتيكù Ʃفلي

  

                                                 
   .Ɯ ،1، ƭ104الكتاب: سيبويه    -1
   .المصدر نفسه -2
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   . )1(»...هو بعضهامور وألاألمور ألنه من ا المنهي هوي ونّهمللو قد جر قوم فجعلوا المƋمور  «:قال

  .عمل النصب إذا جعل الثاني من سبب األول و الرفع إذا كان أجنبيا : فقاعدة العمل عند سيبويه 

     فǚ يمكن التصرƻ "ما"أما في  ،ال هنا دون قيد سواƇ كان الثاني من سبب األول أو "ليƩ" فعمل

  .حد معموليها عليها أم تقدب، أو  "الإ" قد ينتقض عملها بو

سيبويه  يبّين هذا يكون فعǚ يليه معمول هو االسم وال يعمل  فعل في فعل  وواألصل في العامل أن 

  تذكر الفعل و لم تعمله أن فيه إضمارا لم يجز أن الفلو "هليƩ خلق اهللا مثل"  «:العرب  بعض قولب

ليƩ خلق اهللا  " :فǚ يعمل فعل في فعل ال تقل ،)2(»... "إنه"لكن فيه من اإلضمار مثل ما في في اسم و

     خصائƭ العامل اتصال الضمائر، فمن "االسم"و إنما هناك فراƷ موضعي لتقدير المعمول  "مثله

  .في االسم هإعمالبه و

ما أحسن  ":ذلك قولكو «-إن كان فعǚحتى و- العامل عندما يلزم حالة واحدة  عدم تمكنومن حاالت 

لم يتكلم وهذا تمثيل ودخله معنى التعجب و "ن عبد اهللاشيƇ أحس ":قولكالخليل انه بمنزلة زعم  "عبد اهللا

، ويرد مصطلƠ التمثيل عند سيبويه كافتراض في تطبيق تركيب حسب قاعدة نحوية لكن ليƩ )3(»...به

  .مستعمǚ من قبل العرب 

ƻ"نزلألذلك ، الماضي  هو مشتق من الفعل لكنه ثابت فيفي باب التعجب هو العامل و "أحسن           

 ƻلزومه حالة واحدة و كذلك لعدم تصرفه في زمن المضارع واألمر و "الت"هذا الفعل منزلة الحر

  :                                  لعلة ترتيب الوحدات بعده على هذا النحو

  مفعول به +  øفاعل+ فعل ماض + ما         

  موضع الخبر               التعجبية        

  م    

         عطى ن كان من حسن وكرم وأإو "ما"و "الت"  حوفشبه هذا بما ليƩ من الفعل ن « : هقال سيبوي

  . )4(» "...أفكل"جري مجرǎ وأ "الجدل"ن كان من إفجعلوه اسما و "جدلأ" :كما قالوا

  

  

  
                                                 

   .Ɯ ،1،  ƭ108الكتاب: سيبويه  -1
2- Ɯ ،، 1المصدر نفسهƭ،117.   
3-  Ɯ، 1المصدر نفسه، ƭ122.   
4-  Ɯ ، 1المصدر نفسه،   ƭ122.   
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1-5- Ʊالعامل في باب التناز :  

ذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي للعلين والمفعولين اباب الفا"وقد سماه سيبويه هذا 

حد العاملين وال يعمل عامǚن أن يعمل في اللفظ هو أوقانون العامل وحده " يفعل به وما كان نحو ذلك

  .عرابين مختلفين إفي معمول واحد 

على الفعل  تحمل االسم "ضربني وضربت زيدا"و "ضربت و ضربني زيد" :وهو قولك «:قال سيبويه 

نه ال يعمل أال إوقع قد و أما في المعنى  فقد يعلم أن األول  ،حد الفعلينأل في اللفظ عامالذي يليه ، فال

 ى االسما فǚ يجتمع علبفالعامل يعمل في معمول واحد رفعا أو نص، )1(»...في اسم واحد نصب ورفع

أما من حيث اللفظ  ،ا الفاعل أو المفعولسيبويه يرǎ أن كǚ الفعلين من حيث المعنى استوفيو ،عامǚن 

  .   ن ال ينتقض المعنى إعمال األقرب وأفاألولى 

  ضربني       زيد       ضربùت    و: ذلك مثال

  2عا1مع     2عا2مع   2عا   1عامع    1عا         

بت ضربني وضر «:  األول لنصب زيدا فتقول  لعمأقرب ولو األفي زيد ألنه  »ضربني  «عمل و 

  .ويستحيل أن يعمل الفعǚن رفعا ونصبا في موضع واحد  »زيدا

  "زيد "وكذلك لعلم المخاطب بوقوع األول عن ، المعنىنه ال ينقض ختيار العامل الثاني كان لقربه وأوا

ن المخاطب أو ،نه ال ينقض معنىان الذي يليه أولى لقرب جواره وأوإنما ك « :دليل قولهالو في المعنى

 ƻ2(» ...األول قد وقع بزيد نأقد عر( .  

         وليƩ الفاعل ألنه وحدة أساسية  به فالعرب تختار إعمال الثاني لقربه وتستغني عن المفعول

ومما يقوي ترك  «: ويعطي الحجة لما قاله  ويمكن اعتبار المفعول من المخصصات، في التركيب 

كثيرا جهم والحافظات والذاكرين اهللا والحافظين فرو ﴿ :هذا لعلم المخاطب، قوله عز وجل نحو

                نخلع ونترك":فلم يعمل اآلخر فيما عمل فيه األول استغناƇ عنه ومثل ذلك ﴾والذاكرات

          )3(»..."من يفجرك

  

                                                                                                                      

                                                 
   .Ɯ ،1، ƭ123 الكتاب: سيبويه  -1
 .المصدر نفسه   -2
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الذاكراته فترك مفعول و والذاكرين اهللا كثيرا"الحفاظاتها"أراد و «: شرحه لهذا القول في وقال السيرافي 

  .    )1(» ...بذلك واالكتفاƇ باألول ولو كان منصوبا الثاني لعلم المخاطب

فالفعل  «: ل في اللفظ والمعنى معا واألول يعمل في المعنى فقط فقال فالعامل الثاني عند سيبويه يعم

  .)2( »...خر معمل في اللفظ والمعنىواآل ،  في اللفظ لفي كل هذا معمل في المعنى وƹير معماألول 

  :قال رجل من باهلة : ومثال إعمال الثاني قول الشاعر 

  .)3(أصباهتصبي الحليم ومثلها   ***  به سيفانة ىولقد أرǎ تغن

  .على الفاعلية فعمل في اللفظ والمعنى" سيفانة " رفع  " تغني" فالعامل األول 

مواضع  ووضƠ مل في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط،باب التنازع بين سيبويه مبدأ العمن خǚل 

  .األسماƇ وهي مقتضى اإلعراب وحدها العامل 

لكي ال ينتقض  -حتى وإن كان األقرب للمعمول -وقد يكون األجود واالختيار عدم إعمال الثاني

  :امرƏ القيƩ ويستشهد سيبويه بقول ،  لماألساƩ في العألنه المعنى 

  كفاني ولم أطلب قليل من المال  ***  فلو أنما أسعى ألدنى معيشة   «

        يا كاف "القليل"وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل  ،مطلوبا "القليل"رفع ألنه لم يجعل  مافƎن

  . )4(» ...فسد المعنى ،  لم يرد ذلك ونصب ولو

Ƌداة ككنظام من الوحدات و إلى اللغة ، فالنظرفحسب هذا القول يتضƠ أن األصل وحد الكǚم هو المعنى

  .للتواصل هما مبدآن أساسيان عند سيبويه 

      لم ينصبه بƋطلب يعني أنه رفع قليǚ بكفاني و « "امرƏ القيƩ "وقال السيرافي  في شرحه لبيت

وعنى ذلك ،  لو سعيت لمنزلة دنيئة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك:ألن امرأ القيƩ إ نما أراد

قليǚ من المال أطلب ولو نصب الستحال المعنى وأصبƠ لو سعيت لمعيشة دنيئة لم  ،  معنى الكǚم

    لمال ألنك نفيت أنك طلبت قليǚ من المال يت لمعيشة دنيئة وأوجبت أنك طلبت قليǚ من انك سعأفنفيت 

  .)5(» ...منفي كما أن الفعل بعدها منفي وذلك متناقض "لو " ألن جواب

                                                 
 فهمي أبو الفضل، مراجعة رمضان عبد التواب ومحمود علي مكي، الطبعةتحقيق شرح كتاب سيبويه،  :السيرافي   -1

Ɯ ،3األولى، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة ƭ ،86 .   
   .Ɯ ،1، ƭ128الكتاب :سيبويه  -2
   .مصدر نفسهال -3
 .1ƭ،131-132مصدر نفسه ، Ɯال-4
    .Ɯ ،3 ƭ ،95 شرح كتاب سيبويه :السيرافي   -5
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ويجوز إعمال األول حتى و إن لم يكن  ’فاجتماع نفيين يعادل اإليجاب فيكون أنه طلب الكثير من المال

ا زيدŅ: متى رأيت أو قلت  :"قد يقولوقد يجوز ضربت وضربني زيدا ألن بعضهم «:هو االختيار فقال 

  .)1( »... "منطلق زيدņ: متى رأيت أو قلت " :والوجه "منطلقا

  ضùùربنùùùùي زيùùùùùùدا ضربùùùùùùùت    و     

   

  1عا 2مع       2عا2مع    ø 2عا1مع   2عا            1عا1مع            1عا   

  

  لùùùùùùùقازيدا منط=  متى رأيùùùت أو قلت = بمنزلة  

  

  1عا 2مع      1عا1معمع   2عا   مع    1عا                  

  

1- 6 - Ʋالعامل والموض:  

لفعل ويتميز اذكر سيبويه من خǚل تحليله آللية العامل العǚقة الوطيدة بين العامل والموضع،     

له موضعا إعرابيا إذا بني هو على االسم وبذلك يكون والثاني األول هو موضع اإلعمال  :نبموضعي

 "ضربت زيدا" :فƎذا بنيت االسم عليه قلت «: ألنه تمام االسم الذي قبله ، فحد الموضع العامل وقال 

حيث كان زيد أول "ضرب زيد عمرا "ألنك تريد أن تعمله وتحمل عليه االسم كما كان الحد  ،وهو الحد

  . )2(»... ما تشغل به الفعل وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه 

  .هو عمل الفعل وموضعه متقدما على االسم : فالحد 

  2مع  +  1مع+   عا= الحد           

  رب زيد   عمراض                 

كعدم استيفائه للمفعول به فيعمل  ’وقد يعمل الفعل متƋخرا عن معموله إذا لم يستوƻ حقه من التركيب

  زيدا ضربùùت         :    هتمام مثل قولك وأيضا هناك أƹراض بƹǚية كالعناية واال ما قبلهفي

  1عا    مع     2مع                                                                                     

  

  

                                                 
   .Ɯ1 ƭ ،132الكتاب ، : سيبويه   -1
   .Ɯ1 ƭ ،133 ،المصدر نفسه   -2
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ولم يكن هناك فراƹا موضعيا  ،  قه من التركيب أي وصل إلى معموليهوإذا بني على االسم استوفى ح

  . قبله وال يعمل فيه الذي لكي ال يصل إلى االسم

وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل  ،زيد ضربته فلزمته الهاƇ: فƎذا بنيت الفعل على االسم قلت «: فقال 

   )1(» ....عبد اهللا منطلق : أنه في موضع منطلق إذا قلت 

  .فيما قبلهلزمته الهاƇ حتى يمتنع وجود فراƷ موضعي وبالتالي ال يعمل  " ضرب" فقول سيبويه في  -

  زيùد ضربùùùùùتùùùùùùùùه                 

  ] 2مع          1مع          عا        [   م                      

  خ                 =       :  بمنزلة 

           زيùد      منùطùلùق              

  خ        م                          

                ù    Øت          زيدا ضùرب:    اإلعمال

       فراƷ موضعي           1عا     مع   2مع               

  

العمل مظهرا ومضمرا يفسره ما بعده ليوضƠ أن العمل أصل للفعل  »الفعل«ومن خصائƭ العامل 

 ضربت":زيد ضربته وإنما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كƋنك قلت :وإن شئت قلت  « :قال 

  .)2(»...زيدا إال أنهم ال يظهرون هذا الفعل ها هنا لǚستغناƇ بتفسيره فاالسم هاهنا مبني على المضمر

        : ي قولهفاإلسنوي ومن قوانين العمل أّن ما يعمل يفّسر وما ال يعمل ال يفسر، ويوضƠ هذا 

بالنصب فزيد منصوب  زيدا ضربته"، االشتغالما ال يعمل ال يفسر وإيضاح ذلك أّن إذا قلنا في «

                ، وإنما جاز نصبه"ضربتهالملفوظ به وتقديره ضربت زيدا " ضربت"بƎضمار فعل يفسره

       فما جاز" زيدا ضربت": ألن الملفوظ به لو عري عن الضمير لكان يجوز أن ينصب السابق، فتقول له

متنع عمله فيه، كما لو وقع يره بخƻǚ ما إذا اند اشتغاله بضمله فرع عأن يكون أن ينصبه بنفسه جاز 

فƎنه ال يصƠ نصبه بعامل يفسره " زيد إن أكرمته أكرمك": الشرطية، كقولك" إن"االسم مثǚ قبل 

  )3( »...بنفسه هالظاهر ألنه ال يصƠ عمله في

                                                 
   .Ɯ1 ƭ ،133 ، شرح كتاب سيبويه:  رافيالسي  -1
   .  Ɯ1 ، ƭ133  ،الكتاب :  :سيبويه   - 2
ري في تخريƝ الفروع الفقهية عن المسائل رحيم بن الحسن اإلسنوي، الكوكب الدبن محمد عبد الا :جمال الدين  -3

   .ƭ ،210 2004النحوية، تحقيق محمد حسن إسماعيل، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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         فيجوز إعمال الفعل مضمرا يفسره ما بعده ألنه األصل ولكن عند سيبويه اختيار الرفع أجود

فهو يرǎ أن إعمال ،  )1(»فالنصب عربي كثير والرفع أجود «: ألن العامل استوفى مفعوله لذلك قال 

ألنه إذا أراد  « :الفعل المبني على االسم يكون بحذƻ المفعول به فيصل إلى معموله فينصبه، لذلك قال

  . )2(» ..."ا ضربتزيدŅ"و "اضربت زيدŅ":اإلعمال فƋقرب ذلك أن تقول

 "عطيتزيدا أĈ"ومثل هذا  « :البناƇ واإلعمال فقالالذي لم يسم فاعله بمنزلة المبني للمعلوم في و

  .)3( »..."ضربت"بمنزلة "أعطيت "ألن "وزيد أعطيته اعطيت زيدŅأĈ"و

وشرط إعمال المضمر فيما بعده رفعا أو نصبا أن يكون الفعل المفسر من نفƩ لفظ الفعل ومعناه فƋنت 

  .لخيارفي اإلعراب با

      أما إذا كان المفسر في معنى الفعل فقط فالرفع أجود ألنه أضعƻ من األول لعدم اشتراكه      

           فهو من النصب أبعد من ذلك "زيد مررت به": فƎن قلت  «: معه في اللفظ ومثال ذلك قوله 

زيد ":ي اللفظ فصار كقولك ألن المضمر قد خرƜ من الفعل وأضيƻ إليه بالباƇ ولم يوصل إليه الفعل ف

       كƋنك قلت إذا مثلت ،تريد أن تفسر به مضمرا "زيدا مررت به" :وإن شئت قلت  "لقيت أخاه

  .)4(» ...ولكن ال يظهر هùùذا األول لùùما  ذكرت لك "بهجعلت زيدا على طريقي مررت  :"ذلك

لى االسم كزيد هنا فاألجود رفعه وكان مبنيا ع ،فمتى كان  الفعل متعديا بحرƻ الجر واستوفى ضميره

  .ألن الفعل ال يصل إليه

  .وإن قدرت فƎن هذا المضمر يحذƻ وجوبا ويكون في معنى المفسر وليƩ في لفظه 

  ى طريقùùùùùùي مùùررت   بùùهùùجعلùùùùت  زيùùùدا علù: مثل 

          
  2مع      1مع   عا            اسم مجرور    حرƻ الجر      2مع        1مع   عا                 

  )مضمر(           

  .لعامل المضمر أن يكون مساويا لما بعده لفظا ومعنى فيستحسن في ا

                                                 
   .Ɯ ،1، ƭ135 الكتاب: سيبويه  - 1
   .نفسهالمصدر  -2
   . المصدر نفسه  -3
   .المصدر نفسه  -4
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      فƎنك إذا أضمرت العامل ،" ما كان في معنى الشيƇ ومن سببه"ومادام العامل عند سيبويه هو 

   فهو كذلك  "زيد لقيت أخاه" : ا قلتوإذ « :على ما يقع عليه فكذلك ما يكون من سببه فقال سيبويه 

  . )1(»...وإن شئت نصبت ألنه وقع على شيƇ من سببه فكƋنه قد وقع به

بلقيت وهو فيه ضمير زيد جاز أن تضمر فعǚ  "أخاه"يعني لما نصبت  « :وقال السيرافي في شرحه 

  .)2(»... يعمل في زيد الن وقوع الفعل بسببه كوقوعه بضميره

سبب معموله وهما بنفƩ المنزلة ودليل ذلك قول  من عمل فيما كان من سببه وفالعامل ي     

  .)3(»... "أخاه أكرمته بƎكرامك"و"أهنت زيدا بƎهانتك أخاه": الرجل يقول أّن والدليل على ذلك «:سيبويه

من سببه ليبين أن لزيد وأخيه نفƩ المنزلة في اإلكرام أو اإلهانة مثل العامل فما كان  لوأورد هذا المثا

  .يعادل ما كان من سبب معموله 

  والعامل المضمر دائما يقدر في موضع قبل معموله ويفسره ما بعده ، لكن هناك حالة خاصة يرد 

فيها العامل المضمر ويقدر بعد معموله إذا كان المعمول من األسماƇ التي لها حق الصدارة فǚ يقدم 

  .عليها العامل

  . )4(»... أيهم تر تره يƋتك: والنصب على ما ذكرت لك ألنه كƋنه قال  أيهم تره يƋتك «:قال سيبويه

  Ƌùùùùتùùùùùùùùùùك ùه يù تùùùùùùر  }تر العامل المضمر {أي 

  

   2مع             ø 1مع     عا      2مع ø 1مع       2عا            ø 1مع+  ø 1عا  2مع

    نحوية الفعل التي تعمل في الوحدة النحوية االسم آلية العامل الوحدة ال  بينتفقد  من خǚل ما ذكر

  .وهي أصل العمل 

  : اختيار العمل للمطابقة -1-7

ذكر سيبويه في باب العطƻ أنه قد يختار العامل ليƩ ألنه األصل في العمل أو يجب إعماله 

يت زيدا وعمرا رأ": وذلك قولك  «: وإنما اإلعمال ألجل المطابقة واإلجراƇ على اللفظ ، قال سيبويه 

  لقيت خالدا وزيدا اشتريت"و "لقيت قيسا وبكرا أخذت أباه"و "رأيت عبد اهللا وزيدا مررت به"و "كلمته

                                                 
   .Ɯ ،1، ƭ135-136الكتاب : سيبويه   -1
   Ɯ،3 ƭ ،105 شرح كتاب سيبويه :السيرافي  -2
   .Ɯ ،1 ،ƭ136الكتاب :سيبويه  -3
   .المصدر نفسه  -4
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خر على الفعل آلفكان بناƇ ا ،وإنما اختير النصب هاهنا ألن االسم األول مبني على الفعل "له ثوبا

  .)1(»...أحسن عندهم

  ألن التركيب األول مبني على االسم ،مشاركة مع ما قبلهفاالختيار تقدير العامل ونصب المعمول لل

خر على ما جرǎ عليه ليجري اآل... «:شرط عدم انتقاض المعنى عند إجراƇ هذه المطابقة فيقول بلكن 

وهذا أولى أن يحمل عليه ما قرب جواره  ،إذا كان ال ينقض المعنى لو بنيته على الفعل ،الذي يليه قبله

  .)2(»...منه

  الفعل في باب التنازع  لالجملة الثانية بفعل وإعماله في االسم أولى للمطابقة من إعما فتصدير

    عمùùرا      كùùلمùتùùùùùه    øرأيùت   زيùùدا     و      : مثل  

       

  2عا2مع   2عا 1مع   2عا  ) مضمر(عا  2مع  )  ø 1مع+øعا ( 1عا2مع 1عا1مع 1عا      

اختارت مطابقة إذا ذكرت جملة الكǚم «: ألنها كǚم العرب  إتباعل هو لعاموالغرض من تقديم ا

  .)3(»... األلفاظ ما لم تفسد عليها المعاني 

فالتصدير في الجملة األولى هو الذي يحدد اختيار اإلعمال أو عدمه في الجملة الثانية  فتقدم الفعل 

  .ال يتمكن تمكنه من حيث العملوإن كان  وما يكون لألصل يكون للذي ينزل منزلته، للمشاكلة ال ƹير 

 "ضربت أخاك"بمنزلة  "كنت أخاك"ألن  "كنت أخاك وزيدا كنت له أخا": ومثل ذلك  «:قال سيبويه

  .)4(»... "كان" ألنها فعل وتصرƻ في معناها كتصرƻ "أعنتك عليه "لست أخاك وزيدا": وتقول

  . "ليƩ"و "كان"ي فالمقصود اختيار إعمال الفعل وتقدمه للمشاكلة حتى ف

  كùنùت أخاك  و     زيùùùùùùدا      كùنùùùùùùت    له أخا : مثل 

         

  2عا 2مع     2عا1مع     1مع2عا                 1عا2عم    ø     2مع   1مع   عا         

  )1عا1مع+1عا(                     

  

  

  

                                                 
   .Ɯ ،1ƭ ،143 الكتاب :سيبويه  -1
   .المصدر نفسه  -2
   .Ɯ ،3،  ƭ119 شرح كتاب سيبويه :السيرافي  -3
   .Ɯ ،1، ƭ144 الكتاب :سيبويه  -4
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الربيع بن ضبع "شاكلة وذلك في قول الشاعر وقدم سيبويه شاهد اختيار العرب إعمال الفعل للم

  :الفزاري

  أملùك رأƩ البعير إن نفùرا   ***   أصبحùت ال احمùل السǚح وال

łأخش والذئبùùاه إن مù 1(وحدي وأخشى الرياح والمطرا   ***ررت به(  

  :       فاختير في البيت الثاني المعطوƻ  على األول إعمال الفعل والتقدير 

  الذئب                أخشاه                      وأخùùùشى  

        ø           ø       

  العامل المفسر    )     مضمر(عا  2مع  )  مضمر(عا 1مع عامل مضمر    

فيحمل  أوقد يبتد «:والرفع على االبتداƇ قال سيبويه  ،وهناك وجه آخر هو عدم إعمال العامل وتقديره

لقيت زيدا وعمرو ": وهو عربي جيد وذلك قولك  ،وليƩ قبله منصوبعلى مثل ما يحمل عليه 

  . )2( »..."كلمته

  عمرو كلمته      øلقùùيùùت زيùدا  و  : مثل       

               

  خ  م   االبتداƇ          2مع  1مععا                       

  : الحمل علǍ العامل  -1-8

الحمل عليه يستوجب العمل وأنت بالخيار إما إن  ƻيواصل سيبويه رصد العامل ويضي

Ƈنك أفهو يقوي  "زيد ألقاه وعمرا وعمرو": وتقول أيضا... «:قال ، اإلعمال أو الرفع على االبتدا

إن حملته على زيد فهو رفع ألنه  "وعمرو مررت به" "زيد ضربني": وتقول ،في الوجهين    بالخيار 

  .  )3(»..."زيد ضربني وعمرا مررت به": ى المنصوب قلت ن حملته علإو ،مبتدأ والفعل مبني عليه

  .فالحمل على الفعل يستوجب إعماله في االسم المعطوƻ على األول 

لم تبتدƏ ألنك بدأت بالفعل و ،كان الوجهنصبت و ،"عمرا مررت بهمررت بزيد و":إذا قلت و «:قال 

              ته على الفعل الذي عمل ملفوجه اإلعراب هو نصب عمرو ألنك ح،  )4(»...اسما تبنيه عليه

  .)الجر(ن كان متعديا بحرƻ اإلضافة إفيه  حتى و

                                                 
   .Ɯ ،1ƭ ،144 الكتاب: سيبويه  -1
   .المصدر نفسه  -2
3-  ƭ ، 147-146المصدر نفسه.   
4-  Ɯ ، 1المصدر نفسهƭ ،147.   
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هو النصب على المفعولية لذلك انتصب عمرو حمǚ  )زيد  (ن موضع فالعامل يصل إلى معموله أل

  .عليه ، فحد الموضع العامل 

" مررت زيدا": افة فكƋنك قلت بحرƻ اإلض الƃإليه إإن كان الفعل ال يصل و «: أكد سيبويه بقوله و

  .)1(»... "مررت به "زيدا"نه كان كذلك ما كان وجه الكǚم أ اللوو

   .يعمل فيما بعده منونا كان أو ƹير منونة الفعل كاسم الفاعل يحمل عليه وما ينزل منزلو

ملته فان ح ،إن حملته على المنصوب "زيدا يمر بههذا ضارب عبد اهللا و": وتقول  «: قال سيبويه 

     ذلكو ،ن ألقيت النون و أنت تريد معناها فهو بتلك المنزلةƎف –هذا رفعت  –و هو  ،على المبتدأ

   .)2(»...  "هذا ضارب زيدا ƹدا و عمرا سيضربه": قولك 
  من يوضƠ إن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل منونا و ƹير منون لذلك يحمل عليه االسأأراد سيبويه  

  .ثل أي فعل بعده و ينصب مثله م

Ņدùùùùùùر به هذا ضارب عبد اهللا                   و زيùùùùùùا   يم  

  )  مع منصوب(      حمل االسم على اسم الفاعل               

  يمر به                        وزيùùùùùùùùدņ         هذا ضارب عبد اهللا           

  )الرفع ( بتدأ الحمل على الم                        

  :مجرǎ الفعل  مثل قولك  وإجراؤه -حتى وإن كان مضافا  -هو إعماله اسم الفاعل تمكن دليل و

  سيضربه  وعمùùùùùùùراŹ     هذا ضارب زيد ƹدا          

                

                 ƻالحمل على اسم الفاعل المضا  

  .)3(»...  "أنا ضاربه "ما زيدا"و  "أزيد أنت ضاربه": نه كذلك لما قلت أو لوال  «:قال سيبويه 

، انتصب على إضمار فعل "أنت ضاربه ابين فيما سبق إضمار الفعل و تفسيره بما بعده و كذلك أزيد

  : قولككفسره اسم الفاعل ألنه يعمل عمل فعله و هو بمنزلته 

  Þ ضاربه أنت اأزيد -         

  بمنزلة

  Þ تضربهأنت  اأزيد -         

                                                 
   .Ɯ ،1 ƭ ،147الكتاب :سيبويه  -1
   .المصدر نفسه  -2
   .المصدر نفسه -3

)موضع المفعول (
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في موضع  (الفعل المتعدي بحرƻ الجر فيما بعده عمل فعمل اسم الفاعل منونا أو ƹير منون مثل 

   ) .نصب ال ƹير

مررت " :نك إذا قلتكما أ سواƇون ن معناه منونا أو ƹير منƃأل" بزيدمررت " :هذا نحوف «:قال سيبويه 

  . )1(»  "مررت زيدا": كƋنك قلت  "بزيد

  :  Ǘستƻهاماختيار العامل في ا -1-9

اختار سيبويه إعمال الفعل في باب االستفهام إذا كان الكǚم في أصل االستفهام منصوبا بعامل        

  .على حسب اختيار المتكلم  بن الجواب سيكون بالنصƎف

         "م رأيتيّهأو "من رأيت": مما يختار فيه النصب قول الرجل و «:مثال ذلك قول سيبويه و

              جل ن الّرأال ترǎ أ" زيدا لقيتهو اكلمت عمر ":تنزله منزلة قولك "يتهأر "زيدا": فتقول 

     يجري "عمرارأيت زيدا و": فيصير بمنزلة قولك  ،على كǚمه "زيدا": فتقول  Þ"من رأيت": يقول 

  . )2(»...خر على األول بالواو على الفعل كما يجري اآل

   .منصوباامل مضمر ألنه قد ورد االسم في االستفهام عبنك تنصب االسم في الجواب أيعني 

   الجــواب              اǗستƻهام            

  هùيùùتùùùùزيùùùدا  رأ                     ùøهم رأيùùùùت             أيĊù: مثل  

      
    2عا2مع     2عا1مع   2عا  مضمر عا 2مع  )  اعا مضمر 1مع+ اعامل مضمر(   1عا2مع        1عا 1عا2مع          

   هذا ينزل منزلة العطƻ تبعا لǚستفهام، و "رأيت"فاالسم في الجواب ينصب بƎضمار عامل تقديره 

  .عمرا لقيته  øكلمت زيدا و : في تقدير العامل مثال

                                        

   )عامل مضمر (                          

   .لة وإعمال الفعل و اإلجراƇ عليهƋكلم حاضر عند سيبويه و هو األصل في المسفالمت

     كما فعلت ذلك بهÞ زيدا مررت ": قلت  Þ"اأعبد اهللا مررت به أم زيد": إن قال و «: قال سيبويه 

 "همررت ب"ن Þ أل "من رأيت" :قالإذا  "زيدا": فانصب أيضا كما تقول "ال بل زيدا": ن قلتƎفي األول ف

     Þ"م أتيتيّهأ": ما يحمل عليه السائل كƋنهم قالواحمل االسم على تنحوها فƎنما و" لقيته" تفسيره 

                                                 
     .Ɯ ،1  ƭ ،147 الكتاب :سيبويه    -1
   .Ɯ ،1ƭ ،148المصدر نفسه -2
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قصد العامل حسب أصله في االستفهام و يحمل االسم في الجواب و يعمل فيه )1(»... زيدا : فقلت

  .السائل ما دام المعني ƹير منتقض 

    المجرور فكيƻ هذا Þ ألنه فعل  و ،لكان عربيا "دازيمررت بعمرو و": قلت  لوو «:قال سيبويه 

وكان  ،تحمل االسم إذا كان العامل األول فعǚ ،نحوهاأتيت و :معناهفي موضع المفعول منصوب و

  .  )2( »...المجرور في موضع المنصوب عن فعل ال ينقض المعنى 

 عمله متقدما تالية اللغوية  وه الحرة في المتحركتوخصائصه و "الفعل"يبين سيبويه حركية العامل و

  .تبيين عدم تمكنها ألنها ليست بفعل و "ǅّإ"متƋخرا ، مظهرا أو مضمرا من خǚل ذكره و

ال في قول إرفعت  "عمرو أدخلته أو دخلت بهإن فيها زيدا و"أو  "إن زيدا فيها": لو قلت و  «: فقال 

نه ال يضمر أال ترǎ أإنما هو مشبه به عل وليƩ بف  "إن"ن  أل "زيدا دخلت بهزيدا أدخلته و": من قال 

بمنزلة  "ثǚثين رجǚ"و  "عشرين درهما"ن أإنما هو بمنزلة الفعل كما و ،ال يؤخر فيه االسمفيه فاعل و

  . )3(»...  "ما أحسن عبد اهللا"فاعل و كذلك ال و ليƩ بفعل و "ضاربين عبد اهللا"

قل تصرفا أ هوو ما ينزل منزلته يعمل بقيودل والعامل و المعمول هما زوƜ مرتب وأصل العمل للفعف

    بين معموله فهو يعمل فيه مباشرةفي باب االستفهام إذا فصل بينه وقد يلغى إعمال العامل منه، و

  .دون فاصل أو إطالة في الكǚم 

 ، الن الذي "أنا زيد ضربته"Þ تجريه ها هنا مجرǎ  "أأنت عبد اهللا ضربته": و تقول  «:قال سيبويه 

تقديمه ال شيƇ هو بالفعل ورƻ استفهام وليƩ قبله حثم ابتدأت هذا و "أنت"يلي حرƻ االستفهام 

  .  )4(»...أولى

  

  عبد اهللا      ضربته      ]أنت  [أ                     

  خ            م             حرƻ االستفهام     الحائل     

  

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،148 الكتاب :سيبويه  -1
   .المصدر نفسه  - 2
3 -  Ɯ ، 1المصدر نفسهƭ ،150.   
4 -  Ɯ ، 1المصدر نفسهƭ ،158.   
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  :ǅ المشتقاتمما ينزل منزلة الƻعل في العمل  -1-10

  :اسم الƻاعل -1-10-1

لذلك حملت األسماƇ أيضا  ،المشابهة ةأعرب سيبويه الفعل المضارع ألنه حمله على االسم لعل

و من هذه األسماƇ اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل  ،ن أصل العمل لهاعلى األفعال في اإلعمال أل

  .فǚ يعمل  ألنه يدل على الحال و االستقبال و إذا دل على الماضي

  : السم الفاعل عند سيبويه صورتان و

  يعمل عمل الفعل إذا أردت به معنى الفعل :  الصورة األولى -      

  .إذا أردت به االسم فǚ يعمل فيما بعده: الصورة الثانية  -      

م أعمرا آنت مكر"و "Þأزيدا أنت ضارب له"و  "Þأنت ضاربه اأزيد":  وذلك قولك  «:قال سيبويه 

  كما كان ذلك  "أنت نازل"و "أنت مكرم"و "أنت ضارب": كƋنك قلت "أزيدا أنت نازل عليه Þ"و "Þأخاه

  .)1(»...مضمراومظهرا وفي الفعل ألنه يجري مجراه و يعمل في المعرفة كلها والنكرة مقدما ومؤخرا 

             إن كان مشتمǚوضƠ سيبويه في هذا القول اسم الفاعل و تمكنه مثل الفعل حتى وو 

من خصائƭ العامل فيعمل متقدما ومتƋخرا ومظهرا  فهو يƋخذ، معنى الفعل على صيغة االسم و

  .على المعرفة و النكرة     مضمرا يدخل و

  منزلة الƻعل المضارƱ                                اسم الƻاعل  

-                      Þ أزيدا أنت تضربه -أزيدا أنت ضاربهÞ  

-                Þأعمرا أنت مكرم أخاه   -  Þ أعمرا أنت تكرم أخاه  

-                        Þ أزيدا نازل عليه-   Þأزيدا أنت تنزل عليه  

اسم الفاعل المتعدي بحرƻ الجر يعمل عمل الفعل فينصب األول على إضمار الفعل ألنه ينزل و

  .منزلته
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 "أزيدا أنت راƹب فيه Þ"و  "أخالدا أنت عالم بهÞ"و  "د عليهÞجعمرا أنت واأ": و تقول  «: قال سيبويه 

عبد أ": صب كƋنه قال تال مما ينليكون إلم يكن  ،مما ها هنا لتعتبر "فيه"و  "به"و  "عليه"ألنه لو ألقيت 

Þب فيهƹعبد اهللا أنت تعلم بهأو  "اهللا أنت ترÞ"  عبد اهللا أنت تجد عليهأ"و"Þ نما استفهمتƎعن عمله ف  

   . )1( »...رƹبته فيه في حال مسƋلتك به و

 ƻالفعل المضارع في المعنى والعمل ويتصر ǎنه يجري مجرƎومتى كان اسم الفاعل منونا ف

 هذا يضرب زيدا: "فمعناه وعمله مثل" هذا ضارّب زيدا ƹدا... "«: ن هذا سيبويه بقولهتصرفه ويبّي

  : اعل فيما بعده ونصبه على المفعولية قول الشاعر، ومن شواهد إعمال اسم الف)ƹ..."« )2دا

  وبريƫ نبلك رائƫ نبلي  ***    واصل حبليإنƃي بحبك 

   منونا عامǚ"رائƫ"و "واصل"واصل حبلي ورائƫ نبلي، حيث جاƇ باسم الفاعل«: قوله والشاهد فيه

  :ن أبي ربيعةقول عمرو ب، ومثال ذلك أيضا  )3( »...كما يعمل الفعل المضارع هفي االسم بعد

Ƈعينيه من شي Ɛيره  ومن مالƹ ***4(إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى(  

  .على المفعولية" عينيه"عمل الفعل المضارع ونصب " مالƐ"فعمل اسم الفاعل 

                           Ɛمال   Ø       عينيه  

  

  2مع           1مع      )عا(اسم الفاعل                   

  )اسم الفاعل( ) اسم الفاعل(                                    

  : ومن ذلك أيضا قول زهير

  )5(وال سابقا شيئا إذا كان جائيا  ***  بدالي أني لست مدرك ماضي

  .الذي نصب على المفعولية" يƇش"في  "اسابق" ةوالشاهد فيه إعمال اسم الفاعل النكرة المنون

  ùاشيئ     Ø      ال أسبق                        شيئا        Ø     ال سابقùùا     

  2مع       1مع     ) فعل مضارع(عا                       2مع          1مع      )عا(اسم الفاعل   
  )اسم الفاعل()  اسم الفاعل(                

  م به  فا                                                      م به     فا                             

                                                 
 .Ɯ ،1ƭ ،162الكتاب :سيبويه -1
 .1ƭ ،218نفسه، Ɯ المصدر  -2
   .ƭ ،218 ،219 1نفسه، Ɯ المصدر  -3
   .1ƭ ،219نفسه، Ɯ المصدر  -4
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  .ةاسم الفاعل يتعدǎ مثل فعله الذي اشتق منه وينزل منزلته في كل أحواله متى كان نكرة منونو 

    أّما إذا كƻ التنوين الذي يدل على التمام والفصل من اسم الفاعل فƎنه يضاƻ إلى ما بعده

       علم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين وا «: وله ، ويوضƠ هذا سيبويه بقيتغير المعنىوال 

  . )1( »...شيƇ وينجز المفعول لكƻ التنوين من االسم  وال يتغير المعنى 

وليƩ بغير كƻ التنوين إذا حذفته مستخفا «: ويؤكد على عدم تغير المعنى بكƻ التنوين بقوله

  .)2( »...﴿كل نفƩ ذائقة الموت﴾: لشيئا في المعنى وال يجعله معرفة، فمن ذلك قوله عز وج

اسم الفاعل "فهذه اإلضافة في اسم الفاعل هي إضافة لفظية على نية االنفصال ودليل سيبويه هو جعل 

ƻالكعبة﴾: بقوله تعالى جّدهوصفا لنكرة قبله ومثل " المضا Ƹ95المائدة من اآلية [ ﴿هديا بال [            

به   فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين لم توصƻ ] 24ة من اآلياألحقاƻ [ ﴾عارض ممطرناو ﴿

  )3( ». النكرة

ويواصل سيبويه تتبعه لهذه الوحدة التركيبية في السياق ليبين مختلƻ التغيرات الطارئة عليها 

فƎنها تعرƻ باأللƻ " الذي فعل"حسب دالالتها الزمانية، فمتى دلت على الماضي أي كانت بمعنى 

وعمل " هذا الذي ضرب زيدا"فصار بمعنى " هذا الضارب زيدا: "وذلك قولك«ل فيها بعدها والǚم وتعم

وهو وجه " هذا الضارب الرجل: "، ألّن األلƻ والǚم منعتا اإلضافة وصارتا بمنزلة التنوين وكذلكهعمل

  .)4( »...الكǚم 

  رجل ال Øرجل                   هذا الذي ضرب ùùال  Ø    هذا الضùùارب   

  

   2مع  1مع  اسم موصول عا                          2مع     1مع     اسم الفاعل  موصولة ال

  عا عا                                      )  اسم الفاعل(  ) اسم الفاعل(  ) عا(              

 إعمالها عن التي تليها ، وفي" عل اسم الفا" ين في فصل الوحدة النحوية بمنزلة التنوفاأللƻ والǚم 

مل فعله وهذا فƎنه يعمل ع" ل با" عمل الفعل الذي تنزل منزلته ، فاسم الفاعل متى كان منونا أو معرفا 

 Ʃم والقياǚهو وجه الك.  

                                                 
   .Ɯ ،1 ،ƭ221الكتاب: سيبويه  -1
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ب ترضى وقد قال قوم من العر «: وقد ذكر وجها ثانيا مسموعا من فصيƠ كǚم العرب قال 

           ن كان ليƩ مثله في المعنى إ، و "بالحسن الوجه" شبهوه  "جلĉارب الرهذا الض" عربيتهم 

  )1( »...صب وقد يجّر كما يجّر وينصب كما ينله إال أنه اسم أحواوال في 

بويه ما بعدها ، وقد استشهد عليه سي إلىينزل اسم الفاعل منزلة الصفة المشبهة المضافة فهذا الوجه 

  : دي بقول المرار األس

  اععليه الطير ترقبه وقو***   ا ربش يركابن التارك البأنا  «

جعله بمنزلة ما يكƻ  ألنهعلى مجرǎ المجرور ،  "رابش"  ، وأجرǎسمعناه ممن يرويه عن العرب 

واسم الفاعل متى كان منفصǚ عما بعده فانه ينزل منزلة فعله في العمل ، ومن ذلك ) 2( ». منه التنوين

ه عمل فعله ، ألن نوني التثنية ما  بعدالجمع فيعمل في وأغتي التثنية يبص " ùالب" كان معرفا  إذااتصاله 

    وإذا ثنيت أو جمعت فƋثبتƃ النون  «: والجمع بمنزلة الفاصل اللفظي بين العامل والمعمول ، قال 

 ) 3( » .ال يكون فيه ƹير هذا الن النون ثابتة " هؤالƇ الضاربون الرجل"و "زيدا هذان الضاربان ": قلت

  .هو النصب ال ƹير)المثنى أو الجمع ( عرا ب معمول اسم الفاعل فوجه إ

فƎن كففت  النون جررت وصار االسم  «أما إذا حذفت النون من اسم الفاعل فانه يضاƻ إلى ما بعده 

 األلƻ هثبتت فيوالǚم  ولم تدخل على االسم بعد أن  األلƻداخǚ في الجار بدال من النون ال تعاقب 

 ) 4( »... والǚم الن المعرفة بعد النكرة  األلƻثم يثنى فالتنوين قبل ألنه ال يكون واحدا معروفا الǚم و

ل أو التنوين ألنها ال تد" ال " فالنون التي  تلحق اسم  الفاعل في حالت ي التثنية أو الجمع ال تعاقب 

  .على تعريƻ أو تنكير

النحوية  األحكاملغة وكذا في مدرƜ الكǚم ليخرƜ سم الفاعل من خǚل نظام البويه اسي ويرصد

  :  األنصارومن ذلك ذكره لقول رجل من 

  )ƻ « )5ال يƋتيهم من ورائنا نط***   العشيرة  عورةƃ وظالحاف «

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،1  ƭ ،241الكتاب : سيبويه  -  1
 .المصدر نفسه  -  2
 .Ɯ ،1 ƭ ،243المصدر نفسه  -  3
 .المصدر نفسه  -  4
 .Ɯ ،1 ƭ ،244در نفسه المص -  5



 اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في آتاب سيبويه                                           الثالفصل الث

 132

نصب  لذلك "الحافظون"والنية فيه معنى ثبات النون أي  "والحافظ" اسم الفاعل  إعمالوالشاهد هنا 

   لم يحذƻ النون لǘضافة «: ولية ، ويعلل سيبويه لعلة حذƻ النون بقوله معموله عورة على المفع

من الذين والذين حين طال الكǚم  وكان االسم األول وال ليعاقب االسم النون ولكن حذفوها كما حذفوها 

   )1( » .األخرمنتهاه االسم 

  : سم الفاعل يعمل عمل فعله فا

  ) ضارع في العمل والمعنى ل المعفيجري مجرǎ الف( إذا كان نكرة منونة  -

  ) الفعل الماضيفيعمل عمل ( الموصولة  "بال"  إذا اتصل -

 .بنوني التثنية والجمع  إذا اتصل -

 لدارłآ: " ولو قال«مجرǎ االسم فǚ يعمل فيما بعده   إجرائهالصورة الثانية باسم الفاعل فتتمثل في   أما

Þ أزيد أنت ضاربه": ولو قال"لدار أنت رجل فيها Þا:"قال Ƌنهفجعل نازال اسما رفع ك" زل فيها Þ أنت نا

  )2(»... أزيد أنت أخوه Þ جاز : فجعله بمنزلة قولك " 

   

  : مثل       

  .نه ينزل منزلته اجري مجرǎ االسم فƎ إذافاسم الفاعل 

  : االستبدال من خǚل المحورين التركيبي واالستبدالي  إجراƇ التوضيƠ باعتمادويمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .Ɯ ،1 ƭ ،245الكتاب: سيبويه  -  1
 .Ɯ ،1 ƭ ،162المصدر نفسه  -  2

 االسم اعل ــــاسم الف

 فيها رجلالدار أنت  فيها  نازلأنت الدار 

 المحور االستبدالي
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وينجر المفعول لكƻ التنوين ...  « م متى زال عنه التنوين لفظا ونيةويجري اسم الفاعل مجرǎ االس

ǚƹم عبد " في االسم معاقبا للتنوين ، فجرǎ مجرǎ من االسم فصار عمله فيه الجر ، ودخل في االسم 

                ينوالتنو اإلضافةعاقب فت )1(»... في اللفظ ، ألنه اسم وإن كان ليƩ مثله في المعنى والعمل  "اهللا

من خصائƭ االسم لذلك متى أضيƻ اسم الفاعل إلى ما بعده صارا بمنزلة اسم واحد فانه ينزل منزلة 

  .االسم 

      فƎذا أخبر  أن الفعل قد وقع وانقطع  «ويقوي شبه اسم الفاعل باسم داللته على الزمن الماضي 

        ه إنما أجرǎ مجرǎ الفعل المضارع له ، كما أشبه الفعل المضارع فهو بغير تنوين البتة ، ألن

، فكل واحد منهما داخل على صاحبه ، فلما أراد سوǎ ذلك المعنى جرǎ مجرǎ األسماƇ  اإلعرابفي 

: ، وذلك قولك  اإلعرابالتي من ƹير ذلك الفعل ، ألنه إنما شبه بمضارعه من الفعل كما شبه به في 

  )2(  »... ضعا للتنوين ليƩ مووجه الكǚم وحده الجر ، ألنه  "اهللا وأخيه بدňهذا ضارب ع"

يƻ إلى ما بعده إضافة لفظية أو معنوية فƎنما بعده يصبƠ من تمامه وينزل منزلة فاسم الفاعل متى أض

  .االسم فǚ يعمل 

  : اسم المƻعول    -1-10-2

  :السم المفعول عند سيبويه صورتان 

  .لفعل الذي لم يسمى فاعله إذا أردت معناه الصورة األولى حيث يعمل ا -

 .إذا أنزل منزلة الفعل فǚ يعمل فيما بعده : الصورة الثانية  -

 مكابرأنت  أزيد"و " عليه Þ  أزيدا أنت محبوƩ"  :ومثل ذلك في النصب «: ويوضƠ هذا بقوله  

Þ3( »...يفعل: فعول مثل وإن لم يرد به الفعل ، وأراد به وجه االسم رفع ، وكذلك جميع هذا فم "عليه(  

"     عليه Þ أزيدا ألنت محبوƩ" :ه فƎنه ينصب االسم الذي قبله مثلفاسم المفعول إذا عمل فعل  

  . "Þ عليه أنت محبوƩ أزيد" : وإذا لم يعمل فƎنه ال يعمل فيما قبله وينزل منزلة االسم مثل 
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2  -  Ǌƪƽالمصدر نƜ ،1 ƭ Ü227. 

3  -  Ǌƪƽالمصدر نƜ ،1 ƭ Ü163. 
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وقد بين سيبويه ألن اسم الفاعل واسم  ، ال تتصرƻ تصرفها ينزل منزلتها إذا أصل العمل لألفعال وما

المفعول إذا عمǚ فقد أجريا مجرǎ الفعل ، وإذا لم يعمǚ فلشبههما باالسم الذي ال عمل له ، وقد ذكر 

ومما تجريه مجرǎ أسماƇ الفاعلين فواعل أجروه  «: سيبويه ما ينزل منزلة اسم الفاعل في العمل قال 

فمن ذلك  "فاعǚت" و " بفاعلين" وه عليه ، كما فعلوا ذلك مجرǎ فاعلة حيث كانوا جمعوه وكسر

   )1(». اهللا هنا حواƜ بيتŽ"  :قولهن

  : فجمع التكسير فواعل يجري مجرǎ اسم الفاعل فيعمل عمله وينصب ما بعده

  

  

  

  

  : الشواهد التي ذكرها سيبويه في أعمال فواعل عمل اسم الفاعل قول أبي بكر الهذلي ومن 

  )2(حبك النطاق فشب ƹير مهبل *** عواقد  ممن حملن وهن

قطان مكة  «: ، وهناك من أنزل فعال بمنزلة فواعل ومثال ذلك  دلعوا قحيث نصب حبك مفعوال به 

  .فما ينزل منزلة الفرع يعمل عمله ولكنه ال يتمكن تمكنه  3». وسكان البلد الحرام ألنه جمع كفواعل 

  : صيƶ المبالغة  -1-10-3

بالغة التي تدل على المبالغة في  الحدث وعلى شدة الصفة في الموصوƻ منزلة تنزل صيƸ الم

     في األمر مجراه  وادوا أن يبالغاعل إذا أرااسم الفوأجروا  «: اسم الفاعل في العمل ، قال سيبويه 

            إال أنه يريد أن يحدث الفعل ،  إيقاعيريد به ما أراد بفاعل من  ألنهإذا كان على بناƇ الفاعل 

يجوز فيهن ... فعول ومفعال وفعال وفعل : عن المبالغة  فما هو األصل الذي عليه أكثر هذا المعنى 

  . )4(»...ما جاز في فاعل من التقديم والتƋخير واإلظهار واإلضمار 

  

  

 
                                                 

 .Ɯ ،1 ƭ Ü163الكتاب : سيبويه  -  1

2  -  Ǌƪƽالمصدر ن. 

3  -  Ǌƪƽالمصدر نƜ ،1 ƭ Ü164. 

4  -  Ǌƪƽالمصدر نƜ ،1164، ص. 

Ɯواùùح ǇǋŽتùùùيƕŸا 

 )فواعùùل(مع فواعùùل

 )عا ينزل منزلة اسم الفاعل (  م به
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  . الفاعل فتعمل مقدمة ومؤخرة مظهرة ومضمرةفصيƸ المبالغة تتصرƻ تصرƻ اسم 

  ل ùùوق اإلبùùùس ØرؤوƩ الرجال ضروب هذا               : مثل
  

  ) معطوƻ عليه(إضمار   مع     مع      ة صيƸ المبالغ                      
  م به)        ضروب(   م به          عا                            

  ) عا(                                                 
  عمرا   Øهذا ضارب زيد و                        

  
  إضمار م به        اسم الفاعل                           

  )  اسم الفاعل(                                            
 

  : ومن شواهد إعمال صيƸ المبالغة مقدمة قول ذي الرمة

łه هجوم عليها نفسƃير أنƹ ينهض***    ه Ơ1(متى يرم في عينيه بالشب(  

 ùونصبته على المفعولية" نفسه"عملت في " هجوم"ف.  

  : وتعمل مؤخرة أيضا مثل قول أبي ذؤيب الهذلي 

  )2(على الشوق إخوانł العزاƇ هيوƜ***  قلى دينه واهتاƜ للشوق إنƃها  

لذلك " إخوان العزاƇ" رƹم تƋخرها في معمولها  في " هيوƜ"والشاهد هنا هو إعمال صيغة المبالغة 

  : مكن اسم الفاعل المنون ومثال ذلك قول الشاعرتمكنت ت

  )3(كريم رؤوłƩ الّدارعين ضروب*** ألواƇ يحمد يومه لبكيت أخا ا

  رؤوƩ الدارعين ضروب      

  ) صيغة المبالغة(العمل   عا )   مقدم(مع     

                                  

 

" رؤوƩ الدارعين"ضروب في "مثل عمل صيƸ المبالغة تعمل مقدمة أو مؤخرة عن معمولها و 

  .ونصبه على المفعولية، وقد ذكر سيبويه األبنية المختلفة لصيƸ المبالغة وبّين إعمالها عمل اسم الفاعل

                                                 
   . 164، صƜ ،1الكتاب : سيبويه  -2
   .Ɯ1، ƭ165المصدر نفسه،   -2
   .Ɯ1، ƭ166المصدر نفسه،   -3
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ألنه يريد " رحيم"و " عليم"و " قدير"ومنه «: كما قابل بينها وبين الصفة المشبهة ليبين تمكنها قال

وإنما  ،"ألن هذا ال يقلب وال يضمر  ،"األخحسن وجه :" ة قولكوليƩ هذا بمنزل .المبالغة في الفعل

  .)1( »...أنك أوقعت فعǚ سلƻ منك إلى أحد به وال تعني ،يتكلم به في األلƻ والǚم أو نكرة ن حّده أ

فالصفة المشبهة أقل تمكنا من صيƸ المبالغة ألن معمولها ال يقدم عليها ويكون متصǚ بها فǚ يجوز 

 مضمرةووبين معمولها ، أما صيƸ المبالغة فتنزل منزلة الفعل المتعدي وتعمل ظاهرة  الفصل بينها

  ."اسم الفاعل"مثل  ةمقدمة ومؤخر

وبين سيبويه وجها آخر لصيƸ المبالغة يتمثل في عدم إعمالها، فليƩ كل ما كان على وزن فعول      

أن يكون معنى المبالغة متضمنا فيها وƹيرها من األبنية يعمل عمل اسم الفاعل، فǚ بد ... أو فعال

هنا ما تريد      " فعول"Þ لكن ال يريد به "أعبد اهللا أنت رسول له و رسوله"«: وفي هذا المعنى قال

أعبد اهللا أنت عجوز : "ضروب ألنك ال تريد أن توقع منه فعǚ عليه فƎنما هو بمنزلة قولك"في 

عمل عملها، وإنما حسب قصد المتكلم وتضمن األبنية فليƩ كل بناƇ يشبه صيƸ المبالغة ي.)2(»..."له

معنى المبالغة، لذلك اعتبر سيبويه حد العامل المعنى، فقدم أبنية للمبالغة لكن ال عمل لها حتى يبين 

واالسم الذي قبلها   ) فموضعها موضع الرفع(عديل، جليǚƹ ،Ʃم، أمير، رسول، عجوز : ذلك مثال

  : أسماƇ لذلك أعطى سيبويه هذه األمثلةال يفسر بفعل تعمل فيه ألنها 

  أعبد اهللا أنت عجوز له 

  2خ م   2م      1م  

   1خ م           

  ال عمل له ألنه اسم 

وقد أعمل النحويون صيƸ المبالغة للتوسع وليƩ لها تمكن اسم الفاعل واسم المفعول لذلك كانت 

فƎذا لم يكن فيها مبالغة الفعل فƎنما هي «إلعمالها أبنيتها قليلة، والبد من وجود معنى المبالغة فيها 

  .)3( »" ...عبد"و" ǚƹم"بمنزلة 

ولو جاز  ... «هو المعمول  "االسم"وأّن  "الفعل"ويؤكد سيبويه بƋّن آلية العامل تحدد الوحدة النحوية 

 'فيه'ثلفي موضع نصب م 'عليه'أن تقول أكل يوم لك ثوب لجاز أن تقول أعبد اهللا عليه ثوب، ألن 

  .)1( »...وهذا ال يجوز فيهما جميعا ألنك لم تƋت بفعل 

                                                 
   .171-170، ص Ɯ1، الكتاب : سيبويه   -1
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ألنه ال يوجد عامل يعمل فيهما ،ألّن الظرƻ حتى وإن كان في موضع االسم فهو مثله ال ينصب 

 .لذلك وجه اإلعراب الرفع ال ƹير

 : المصدر -4- 10- 1

فعل       تعمل المصادر عمل الفعل لذلك صنفها سيبويه ضمن المشتقات التي تنزل منزلة ال

  في العمل، ويعتبر سيبويه وجمهور البصريين أن الفعل مشتق من المصدر لذلك قال في أول

، فالفعل متوسط بين المصدر وبين اسم )2(»وأّما الفعل فƋمثله أخذت من لفظ أحداث األسماƇ«: كتابه

  : الفاعل الذي يشتق منه

  اسم الفاعل    المصدر         الفعل                             

  االشتقاق         االشتقاق                                 

  : ومن شواهد إعمال المصدر المنون عمل الفعل قول مّرار األسدي

  أفنان رأسك كالثغام المخلƩ*** أعǚقة أّم الوليد بعدما «

  )3( ».بالمصدر عǚقة" أم"أعǚقة أم  الوليد حيث نصب : والشاهد فيه قوله

  : ومن ذلك أيضا قوله

  )4(عن المقيل أزلنا هامهن*** يضرب بالسيوƻ رؤوƩ قوم 

  .على المفعولية" رؤوƩ قوم"معمول " ضرب"حيث نصب المصدر 

  : ومن ذلك أيضا قول الشاعر

  ويخرجن مùن دارين بجر الحقائùب*** يمّرون بالدهنا خفافا عيابهم                  

  )5(فندال زريق المال ندل الثعالب*** هي الناƩ جلĊ أمورهم على حين أل                

  ".اندل"عن فعله " ندال"حيث ناب المصدر 

عامل هو ضرب من التوسع لذلك جعل بمنزلة الفعل ال واعتبر السيرافي أّن نيابة المصدر عن

اندل ندال : كلإّما أن يكون على قو: فندال زريق المال هو على وجهين: فعǚ هذا قوله«: العامل قال
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منصوبا بƋوقع أو لفعل  "ندال"نائب عنه، وإّما أن يكون  "ندال"المال منصوبا باندل على الحقيقة و

  .)1( »..."ندال"ùفيكون المال منصوب ب

أي إذا قدر عامل من ƹير لفظ المصدر جاز إعماله فيما بعده وإذا كان من لفظه أعمل من باب 

  .التوسع ألن أصل العمل للفعل

وقد خالƻ المصدر اسم الفاعل من ثǚثة «: ازن السيرافي بين المصدر واسم الفاعل قالوقد و

  :أوجه

  .اإلضافة إلى الفاعل  -

 .أن مفعوله ال يتقدم عليه  -

 )2(» .أنƃه يعمل في الماضي والمستقبل -

عجبت من ضرب : "وذلك قولك«فالمصدر المنون يجري مجرǎ الفعل المضارع في عمله ومعناه 

                ، ويحتاƜ إلى فاعل ومفعول بخƻǚ اسم الفاعل)3( »...اه أنه يضرب زيدافمعن" زيدا

فƎنك لم تذكر الفاعل، فالمصدر ليƩ بالفاعل وإن كان فيه دليل " عجبت من ضرب: "وإذا قلت... «

  .)4( »...على الفاعل فلذلك احتجت فيه إلى فاعل ومفعول

منونا، وال يعمل إذا كƻ التنوين منه فƎنه يضاƻ إلى ما بعده  فالمصدر يعمل عمل الفعل إذا كان مفردا

وإن شئت حذفت التنوين كما حذفت «ويكون االسم المضاƻ إليه مجرورا سواƇ كان فاعǚ أو مفعوال، 

في الفاعل، وكان المعنى على حاله، إال أنك تجّر الذي يلي المصدر، فاعǚ أو مفعوال، ألنه اسم      

، فحذƻ )5( »...ن كما فعلت ذلك بفاعل، ويصير المجرور بدال من التنوين معاقبا له قد كففت منه النو

  .التنوين ال بغير معنى المصدر وإضافته إلى بعده هي إضافة لفظية

كما أنه ال يقوǎ الفعل ما جرǎ مجرǎ «فالفعل أصل في العمل وما ينزل منزلته أقل تصرفا منه 

  .)6( »...مجراه وليƩ بفعل
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 : المشبهةالصƻة  -5- 10- 1

              تعمل الصفة المشبهة عمل الفاعل ولكنها ال تتمكن في باب العاملية ويؤكد سيبويه  

، ويوضƠ )1( »...وما يجري من الصفات التي لم تبلƸ أن تكون في القوة كƋسماƇ الفاعلين«: بقوله

ليست في معنى الفعل  ولم تقو أن تعمل عمل اسم الفاعل ألنها«: عملها فيها كان من سببها يقوله

المضارع فƎنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه، وما تعمل فيه معلوم إنما تعمل فيها كان من سببها 

  .)2( »...معرفا باأللƻ والǚم أو نكرة، ال تجاوز هذا ألنه ليƩ بفعل وال اسم في معناه

تǚزمية لذلك حسن  فالصفة المشبهة تعمل فيما كان من سببها والعǚقة بينها وبين معمولها

إضافتها إلى ما بعدها فƋشبهت بذلك األسماƇ وبعدت عن الشبه بالفعل ألن ليƩ فيها معنى الفعل 

  .المضارع

واإلضافة فيه أحسن وأكثر، ألنه ليƩ كما جرǎ مجرǎ الفعل وال في معناه، فكان أحسن «

  ، باإلضافة )3(»ه في األشياƇعندهم أن يتباعد منه في اللفظ، كما أنه ليƩ مثله في المعنى وفي قوت

  .من خصائƭ األسماƇ لذلك حسن إضافة الصفة المشبهة إلى االسم الذي يليها

تعني أّن قولك حسن الوجه لم يجر مجرǎ حسن كما جرǎ «: وقد شرح هذا المعنى السيرافي

   ضارب مجرǎ ضرب، فكان األحسن عندهم في حسن اإلضافة لبعد اإلضافة من الفعل في اللفظ

  .)4(»كما تباعد حسن الوجه من الفعل ومما جرǎ مجراه في المعنى

فالصفة المشبهة تبنى على االسم األول ثم توصله إلى المضاƻ إليه فǚ تجري مجرǎ اسم الفاعل «

  .)5(»في مل أحواله، فالصفة تقع على االسم األول ثم توصلها إلى الوجه وإلى كل شيƇ من سببه

  : الفاعل متى كانت نكرة منونة قول زهير ومن شواهد إعماله عمل اسم

 )6(ريƫ القوادم لم تنصب له الشبك*** أهوǎ لها أسفع الخدين مطرق                

         ونصبه على المفعولية تشبيها" ريƫ القوادم"في " مطرق"والشاهد فيه إعمال الصفة المشبهة 

  .لها باسم الفاعل المتعدي
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أن تكون مشتقة من أفعال قاصرة لكنها حملت على اسم الفاعل     واألصل في الصفة المشبهة 

عليها، هذا ما يؤكد لنا تتبع سيبويه للوحدات ) اسم الفاعل(وإن كانت فرعا عنه مثل حمل األصل 

" هذا الضارب الرجل... "«:التركيبية في المتتالية اللغوية وإحاطته بالتغيرات الطارئة عليها، بقوله

وجه، وإن كان ليƩ مثله في المعنى وال في أحواله إال أنه اسم، قد يجّر كما يجّر شبهوه بالحسن ال

  .)1( »...وينصب أيضا كما ينصب

  :  أفعل التƻضيل -1-10-6

        هو خير منك أبا«: أما أفعل التفضيل فƎنه أقل تمكنا من الصفة المشبهة وذلك قولك

مشبهة فƋلزم فيه وفيهما يعمل فيه وجها واحد وال يقوǎ قوة الصفة ال... وهو أحسن منها وجها 

  .)2( »...هو خير منها أعماال: ويعمل  في الجمع كقولهم

فƋفعل التفضيل يجمع داللة الفعل ومعنى الزيادة وداللة المصدر لذلك ال يعمل إال في النكرة     

  .)3(»وال يعمل أفعل إالƃ نكرة«

لنكرة وأن يلفظ بواحد وهو يريد الجمع، وذلك اجتمع فيه لزوم ا«أما إذا أضيƻ إلى ما بعده 

  .)4( »...فحذƻ استخفاƻ واختصارا" أّول الرجال: "ألنه أراد أن يقول

"      هذا أول رجل"وإضافة أفعل التفضيل إلى ما بعده جوزت أن تكون صورة المفرد مثل  

   .الجمع ىعل دالة

وكلما بعده  اه في كل أحواله الفعل هو األصل في العمل وما ينزل منزلته ال يجري مجرو

وقد «الفرع عن األصل كحمل الفرع على الفرع، كان أقل تصرفا وتمكنا في المتتالية اللغوية، 

 )5( »يشبهون الشيƇ بالشيƇ وليƩ مثله في جميع أحواله

1-11-  ǇƊاستعمال العامل و إلغا  :  

لم يصل إلى معموله و هذه  إن حد عمل الفعل هو التقدم و االبتداƇ و كلما تƋخر ضعƻ عمله و

   )6(»و ما يتصرƻ من أفعالهن" زعمت"و " رأيت" "أريت"و" خلت"و " حسبت"و " ظننت"هي «:العوامل
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على أحدهما دون اآلخر  هذه األفعال إنما أصل دخولها على المبتدأ و الخبر مما لم يجز االقتصارو 

ظننت : على الفعل و الفاعل مثل االقتصار و يجوز ترك المفعولين و، "ظننت زيدا منطلقا: "مثل قولك 

  .و حسبت، فهذه العوامل إذا تقدمت عملت النصب في المفعولين جميعا و ال يمكن إلغاؤها

سبعة : و جميع األفعال التي تجري هذا المجرǎ أربعة عشر فعǚ منها «:و قال السيرافي في شرحه 

                فƋما السبعة األفعال التي سمي فاعلوها أفعال قد سمي فاعلوها، وسبعة أفعال لم يسم فاعلوها،

 ظننت، حسبت، خلت، ورأبت من رؤية القلب، ووجدت، من وجود القلب، وعلمت«: فهي

   . »...وزعمت

خبرت برت و أĈنبئت و خſبئت و أĈريت و نſعلمت و أĈأĈ «:وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها فهي 

  .)1( »...حدثت

  ùت   زيùùùùدا منطلقا علمùùùù: مثال 

   2مع        1مع         مع     عا              

  العامل يعمل في معموالته ألنه متقدم                   

         و يجوز إلغاƇ هذه العوامل التي ذكرها سيبويه إذا تقدم عليها أحد معموليها  أو كǚهما          

  .انتفى معنى الشك أو اليقين الذي دخلت ألجله هذه العوامل ألن الجملة تصبƠ مستقلة بنفسها و 

  في اإلعمال والبناƇ" أعطيت"و" ضربت"و" رأيت"فƎذا جاƇت مستعملة فهي بمنزلة  «: قال سيبويه 

Ƈأظن عمرا "، و"أظن زيدا منطلقا: "وذلك قولك . على األول، فهي الخبر واالستفهام و في كل شي

   . )2(»"... عمرا زعمت أباك"و، "زيدا أظن أخاك"و" ذاهبا

   "زعمت أباكا عمر: "فهذه األفعال بمنزلة رأيت ، ضربت و أعطيت في البناƇ على األول ، مثل قولك 

أعبد اهللا حسبته منطلقاÞ فهذه العوامل : وكذلك في االستفهام أي نصب االسم على إضمار الفعل مثل 

  .عال في إعمالها و تصرفها التي تدخل على المبتدأ و الخبر تنزل منزلة األف

  .وهذه العوامل كلما بعدت عن موضع االبتداƇ سواƇ توسطت أو تƋخرت ضعƻ عملها 
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وكلما " فيها أرǎ أبوك"، و"هذا إخال أخوك"و" عبد اهللا أظن ذاهب: "فƎن ألغيت قلت  «:قال سيبويه 

           أرǎ ، أخال في األمثلة  إذا توسط العامل كما في أظن ،، )1(»...فالتƋخير أقوǎ  إللغاƇا أردت

 Ƈنه يجوز عدم إعمالها ويرتفع معمولها على االبتداƎالتي أوردها سيبويه ف.  

  عبد اهللا أظùùùùùن   ذاهب          

  خ     )   ملغى(م       عا               

افة بين العامل وحسب سيبويه يفهم أن العامل إذا أردت إلغاƇه فألجود تƋخيره ، فكلما بعدت المس

  .والمعمول ضعƻ العمل 

  :   قول الشاعر غاƇلاإلوشاهد 

  خور ùùؤم والùت اللùùوفي األراجيز خل***أبا األراجيز يا ابن اللؤم توعدني               

                                                                      

  *)2(م مؤخر    معطوƻ عليه  )  مع+ عاملغى( ) جار ومجرور متعلقان ب خ م م(                                    

  

   الشك معنى بفان تقدم معموليها عليها يذه ومادامت هذه العوامل تدخل على الجملة االسمية

، لذلك ضعƻ عملها ولم يبطل ألنها أفعال، ولو كانت حروفا نزلت منزلة الفعل لبطل فيها أو اليقين

  .عملها

         فƎذا ألغيت فتمام المعنى وحد الكǚم هو تƋخيرها ،بالعمل تتميز الوحدة النحوية الفعلف

وإنما كان التƋخير أقوǎ ، ألنه إنما يجيƇ بالشك  «: سيبويه تكن عاملة ويتضƠ هذا في قولإذا لم 

عبد اهللا : " قولبعدما يمضي على اليقين، أو بعدما يبتدƏ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك، كما ت

و إنما جعل . فƋخƃر ما لم يعمل في أول كǚمه ،"من يقول ذاك تدري: "وكما قال  "صاحب ذاك بلغني

سواƇ قصد المتكلم فكلما مضى الكǚم  )3( »...اليقين وفيما تدري لىذلك فما بلغه بعدما مضى كǚمه ع

  .له الشك كان إلغاƇ العامل وتƋخيره أجود  اليقين أو تبين

  

  

  

                                                 
   .Ɯ1 ƭ ،175، الكتاب : سيبويه  -1
 .المصدر نفسه  -2*
   .Ɯ1ƭ ،176، المصدر نفسه   -3
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فƎذا ابتدأ  «:خصائƭ النحو العربي إضمار النية ما يستوجب العمل مقدما أو مؤخرا، قال سيبويه  ومن

وكلما " رأيت زيدا"و" زيدا رأيت:"كǚمه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل، قّدم أو أخر كما قال 

زيدا "يضعƻ فهذا ضعيƻ كما " زيدا أخاك أظن: "وذلك قولك،طال الكǚم ضعƻ التƋخير إذا أعملت

  . )1(»...، ألّن الحد أن يكون الفعل مبتدأ إذا أعمل"قائما ضربت

فة العامل عن معموله ضعƻ اإلعمال، وحد العامل      وعند سيبويه كلما طال الكǚم أي بعدت مسا

  .أن يكون مقدما إذا اعمل وال يفصل بينه وبين معموله

  : ومن شواهد العامل المتقدم قول أبي ذؤيب

  )2(فƎني شربت الحلم بعدك بالجهل*** فƎن تزعمينùùùùùي  كنت أجهل فيكم   :قال

       

   2مع        1مع     عا  مع                  

 .استوجب عمل النصب في الفاعل والمفعولين  »تزعم  «فتقدم 

  :إلغاƅ المصدر  -1-11-1 

متى زيد ظنك : "فعل وذلك قولك واعلم أن المصدر قد يلغي كما يلغى ال «  :قال سيبويه  

  ، فالمصدر إذا توسط أو تƋخر يمكن إلغاؤه  )3(»... "زيد ذاهب ظني"، و"زيد ظني أخوك"Þ و"ذاهب

  . ألنه يعمل كالفعل متقدما

كان ضعيفا، ال يجوز ألبتة كما ضعƻ " ظني زيد ذاهب: "فان ابتدأت فقلت  «:قال سيبويه

و ما ينزل منزلته لذلك قبƠ عدم عمل ) العامل(أن يتقدم  ، فشرط العمل)4(»"...أظن زيد ذاهب"

فتنصب  "أظن زيدا ذاهبا  "بمنزلة "ظني زيدا ذاهبا": تقدمه، لذلك األجود أن تقول  عالمصدر م

  .المفعولين وال ترفعهما ، والرفع حسن عند تقدم معمول المصدر

متى تظن "Þ و"د ذاهبمتى ظنك زي: "وهو في أين و متى أحسن إذا قلت  « :قال سيبويه 

حقا "و" ƹير شك زيد ذاهب:" Þ  ألنه قبله كǚما وإنما يضعƻ هذا في االبتداƇ كما ضعƻ"عمرو منطلق

  .)5(»" عمرو منطلق

                                                 
 .Ɯ1 ƭ ،176، الكتاب : ويه سيب  -1
 .المصدر نفسه   -2
   .Ɯ1ƭ ،180، المصدر نفسه  -3
   .Ɯ1، ƭ181، المصدر نفسه  -4
 .المصدر نفسه  -5
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    وعدم إعمال الفعل " متى ظنك زيد ذاهبÞ: "فجاز اإللغاƇ وعدم إعمال المصدر في قولك

  . صلة ما بعدهما لذلك جاز الرفع ألن قبلهما شيƇ من " Þمتى تظن زيد منطلق" :في قولك

زيد أظن " أي" زيد أظن ذاك منطلق: "ل ذلكاوقانون اإللغاƇ يستوجب عدم توكيد المصدر الملغى ومث

فما ينزل منزلة الفعل في العمل ، مصدربال ؤكدفانه اليلذلك مادام العامل ال يعمل " ذاك الظن منطلق

 Ƈيتبعه في العمل واإللغا.  

 Ơوفي األخير اتض  ǎيرها من الوحدات األخرƹ لنا تميز الوحدة النحوية الفعل بالعاملية عن

  .   ثم يتفرع عنها  ما ينزل منزلتها في العمل من األسماƇ المشتقة  ألن األصل في العمل لألفعال
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  آلية اإلعراب
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  : راب ـة اإلعـآلي -2

  :مƻهوم اإلعراب  - 2-1

 )1(»اإلبانة و التحسين و التغيير: هو مصدر أعرب، يجيƇ لمعان منها«   في اللغة اإلعراب

   و الثّيب تعرب "أعرب الرجل عن حاجته إذ أبان عنها و منه قوله صلى اهللا عليه و سلم  « : يقال

ا ذ تغيرت، و قريب من هذ إ" عربت معدة الرجل: " أي تبّين، يكون بمعنى التغيير يقال " عن نفسها 

         إذا لم تستقر من جهة منه، و يكون أيضا بمعنى التحسين " أعربت الدابة في مرعاها" المعنى 

  )2( » .أي حسانا ﴾ عربا أترابا﴿: و منه قوله تعالى

امرأة عروب أي متحببة إلى زوجها بتحسنها، فاإلعراب يحّبب : إنƃه مƋخوذ من قولهم« : و يقال أيضا

  .، فƎعراب الكǚم هو إيضاح فصاحته و بيانه )3( »الكǚم إلى المستمع

   :أّما في اصطǚح النحويين فهو يتصرƻ على الوجوه اآلتية 

  .أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل اإلعراب -«

  .تغيير أواخر الكلم باختƻǚ العوامل لفظا أو تقديرا -

  .)4( »التطبيق العام على القواعد النحوية المختلفة  -

اإلبانة عن المعاني «كر بعض تعريفات النحويين لǘعراب منهم ابن يعيƫ الذي يعرفه بƋنه ذنو 

  .)5( »الختƻǚ أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها

  .)6(»أثر ظاهر أو مقّدر بجلبه العامل في آخر الكلمة « : و ابن هشام يعّرفه بƋنه 

  .)7(»الكلم باختƻǚ العوامل لفظا و تقديرا اختƻǚ أواخر« : فيعرفه بƋنه  ياألنبا رأما ابن 

  )1(».و حّد اإلعراب أن يختلƻ آخر الكلمة باختƻǚ العوامل  في أولها« 

                                                 
  .121شرح الحدود النحوية، ƭ  :الفاكهي -  1
الحسن بن علي بن عصفور االشبيلي، شرح جمل الزجاجي، قدم له و وضع هوامشه و فهارسه  وأب :ابن عصفور -  2
  .ƭ ،31 1، خ1998ل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ياز الشعار، إشراƻ ايمفو
أبو البقاƇ عبد اهللا بن حسن ، اللباب في علل البناƇ اإلعراب، تحقيق ƹازي مختار طليمات، الطبعة : العكبري -  3

  .ƭ ،53 1995األولى، دار الفكر، دمشق، 
تقديم حاتم صالƠ الضامن، الطبعة األولى، دار  -تƋصيل و بيان -علم إعراب القرآن:يوسƻ بن خلƻ العيساوي -  4

  .  20، الرياض، ƭ 2007الصميعي، 
5  - ƫشرح المفصل: ابن يعي ،Ɯ1 ƭ ،72.  
أوضƠ المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق عبد المجيد السيد محمد عبد جمال الدين عبد اهللا بن يوسƻ ،:ابن هشام -  6

  .  33ل، بيروت، ƭ دار الجيدون طبعة ،الحميد،
  .  18أسرار العربية، ƭ   :يابن األنبا ر -  7
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فيبدو من هذه التعريفات أنƃها تقوم جميعها على اعتبار اإلعراب هو تغيير أواخر الكلم لتعاقب العوامل 

  .عليها، فهو مرتبط بنظرية العامل 

هو اإلبانة عن المعاني «  :ه استنادا إلى وظيفته باعتباره داال على المعاني فيقول أّما ابن جني فيعرف

  .)2( »باأللفاظ 

 ƫإنما يؤتى به للفرق بين المعاني و إذا كان وحده كان كصوت تصوت« : و كذلك يقول ابن يعي     

  )3( »و يستحق اإلعراب...به فƎن ركبته مع ƹيره تركيبا تحصل به الفائدة

إلى أّن هناك معان و اإلعراب هو الذي يكشƻ عنها و يميزها و يفرق بينها، كما يبّين ذلك فنصل 

  )4( »قد علم أّن األلفاظ مغلقة على معاني حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها « : الجرجاني في قوله 

       ية و اإلضافة و المعاني التي يقصدها النحاة هي المعاني النحوية أو الوظيفية كالفاعلية و المفعول

      و تعد الحركات اإلعرابية دواال عليها، و على هذا األساƩ فƎن اإلعراب  مبني على أنƃه أثر العامل

  .و على ما يدل عليه من معان نحوية 

2-2-   ǈاإلعراب عند سيبوي :  

ه اعتبر سيبويه اإلعراب ظاهرة في الكǚم و ليƩ ظاهرة في النحو، و هذا من خǚل نظرت

  .الخاصة إلى حدي الكǚم و اإلعراب

  فحد الكǚم هو األصل الذي ينبني عليه الكǚم و هو المعنى، أما حد اإلعراب فهو الحركة 

  .أي أن تƋتي األواخر على مقتضى حد الكǚم 

   فاإلعراب دال على المعاني و هو حركة داخلة على الكǚم بعد بنائه، و صور هذه المعاني   

    و هي التغييرات الصوتية التي تطرأ على أواخر الكلم «لوظيفية هي الحركات اإلعرابيةأو الدوال ا

و تعّبر عن العǚقات القائمة بين أجزاƇ التركيب النحوي إذ تؤدي العǚقات الموقعية و مميزات الحركة 

مميزة لصنƻ ، و تعد عǚمات  )5( »في البنية السطحية للجمل العربية دورا مقررا في تعيين المعنى

  .الوحدة النحوية و وظيفتها و موضعها اإلعرابي 

                                                                                                                                                         
مل في النحو، تحقيق يسري عبد الغني عبد جأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، كتاب ال :الجرجاني -  1

  . ƭ ،41 1990اهللا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .  ƭ ،35 1الخصائƜ ،ƭ :ابن جني -  2
3  - ƫشرح المفصل :ابن يعي Ɯ ،1 ƭ ،49  .  
، شكله و شرحه ياسين علم المعاني يف دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد :الجرجاني -  4

            .  ƭ ،87 2000األيوبي، الطبعة األولى، المطبعة العصرية، بيروت، 
 .ƭ247سيبويه،  المنهƝ الوصفي في كتاب :نوزاد حسن أحمد -5
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دخلت ألداƇ وظيفة أساسية  «  فالمعاني تسبب ظهور الحركات اإلعرابية التي تعد وحدات سيميولوجية

      في اللغة إذ بها يتضƠ المعنى و يظهر، و عن طريقها نعرƻ الصلة النحوية بين الكلمة و الكلمة

  . )1(  » حدةافي الجملة الو

  : حركات اإلعراب -2-3 

، فƎذا كان )2( » ...اإلعراب دال على المعاني و إنƃه حركة داخلة على الكǚم بعد كمال بنائه « 

         ة عن المعاني المتعاقبة على االسم في التركيب و ما يضارعهناألصل في اإلعراب هو اإلبا

    ة التي تعد فارقا أساسيا بين الوظائƻ النحوية و هي الحركات اإلعرابي ،فƎن له عǚمات تدل عليه

  .مفعولية و إضافة و مواضع إعرابية في التركيب ، من فاعلية 

  : و قد اختلƻ النحاة في محل الحركة من الحرƻ على ثǚثة أقوال هي 

       فمحال أن تكون الحركة «الحركة قبل الحرƻ وقد أبطله ابن جني  ثوهو حدو: الرأي األول-

الحرƻ كالمحل للحركة ، وهي كالعرض فيه ،فهي لذلك محتاجة  أّن ي المرتبة قبل الحرƻ ، وذلك ف

   )3(»... فǚ يجوز وجودها قبل وجوده  إليه

ƻبان النون الساكنة ... «أما الرأي الثاني فقد نسب ألبي علي الفارسي  ومذهبه أن الحركة مع الحر  

تحركت انقلبت همزة ، فدل على ذلك عنده  إذا األلƻوكذلك  الفم ، إلىتحركت زالت عن الخياشم  إذا

أما الراي الثالث وهو حدوث الحركة بعد الحرƻ ، ونسب هذا و  )4(» ...تحدث مع الحرƻالحركة  أن

    الفتحة والكسرة والضمة زوائد  أنوزعم الخليل « :القول إلى سيبويه الذي نسبه إلى الخليل قال 

         و تجدر اإلشارة أن الخليل يتحدث عن الكلمة ،)5( »...إلى  التكلم به وهن يلحقن الحرƻ ليوصل

و أكبر  "باب حروƻ البدل "سيبويه هذا القول في أوردفقد الحركات اإلعرابية،  نو تصريفها و ليƩ ع

  و إنما استخدم صورهاوجر ،  دليل هو عدم استخدامه لوظائƻ الحركات اإلعرابية من رفع، نصب

Ƈيهمالكلم و الذي  في بنا  ƻهو معرفة محل الحركة من الحر.  

  

  

                                                 
اإلعراب و أثره في ضبط المعنى، دراسة نحوية قرآنية، دون طبعة، دار المعرفة  :منيرة بنت سليمان العلوال -  1

 .، اإلسكندرية 1993الجامعية، 
 . 71اإليضاح في علل النحو، ƭ  :الزجاجي -  2
 . ƭ ،36 1سّر صناعة اإلعراب، Ɯ :ابن جني -  3
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،41  . 
5  - Ɯ ،4سيبويه، الكتاب ƭ ،363  . 
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       اعلم «: و قد تبع سيبويه ابن جني و الرضي في شرحه لكافية ابن الحاجب حيث قال 

حروƻ العلة، فضّم الحرƻ في الحقيقة إتيان بعده بǚ فصل ببعض   أّن الحركات في الحقيقة أبعاض

لياƇ و فتحه اإلتيان بشيƇ من األلƻ، و إالƃ فالحركة و السكون الواو، و كسره اإلتيان بعده بجزƇ من ا

من صفات األجسام فǚ تحل األصوات، لكنƃك لّما كنت تƋتي عقيب الحرƻ بǚ فصل ببعض حروƻ المد 

سمي الحرƻ متحركا كƋنك حركت الحروƻ إلى مخرƜ حرƻ المد و بضد ذلك يكون الحرƻ، فالحركة 

      اتصالها به يتوهم أنها معه ال بعده بǚ فصل، فƎذا أشبعت الحركةإذن بعد الحرƻ، لكنها من فرط 

  . )1( »...و هي بعض حرƻ المد صارت حرفا تاما

و الدرƩ الصوتي الحديث يقر ما ذهب إليه سيبويه و من تبعه أّن الحركة بعد الحرƻ و لكن باعتبار 

فهوم القدماƇ  أّن الحروƻ أن الحركات صوائت قصيرة و أن الحروƻ صوائت طويلة و ليƩ من م

  .محل للحركة 

 »ǚفي السلسلة المنطوقة حال و محل بل هي سلسلة من األصوات اللغوية فمث Ʃكتب تتكون : و لي

 łالمقطع الصوتي من ك Ƈعلى ضو - /Žت- /łثة مقاطع كل منها يتكون من صامت /  -بǚأي من ث   

  . )2( »)حركة(و صائت 

     ت مدŉ قصيرة تلحق أواخر الكǚم لتدل على وظيفة الوحدة النحويةفالحركات اإلعرابية هي أصوا

 ƭمخصو Ƈم على بناǚبعد تبني المتكلم الك ƃفي التركيب و ال تحصل إال.  

فالرفع علم الفاعلية و الفاعل واحد ليƩ إال، و أّما المبتدأ  « : و يوضƠ هذا ابن يعيƫ في قوله 

لتي لنفي الجنƩ و اسم كان و أخواتها و اسم ما، و ال المشبهتين أو خبره و خبر إّن و أخواتها و ال ا

و المفعول خمسة   بليƩ فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه و التقريب، و كذلك النصب علم المفعولية

    أضرب المفعول المطلق و المفعول به و المفعول فيه و المفعول معه و الحال و التمييز و المستثنى

      الخبر في باب كان و االسم في باب إّن و المنصوب بǚ التي لنفي الجنƩ و خبر و المنصوب و

        ما و ال المشبهتين بليƩ ملحقات بالمفعول، و الجّر علم اإلضافة ، و أّما التوابع فهي في رفعها

  .)3(»...و نصبها و جّرها داخلة تحت أحكام المتبوعات

                                                 
  . . Ɯ1 ƭ ،57شرح كافية ابن الحاجب، : االستراباذي -  1
االختيارات النحوية ألبي حيان في ارتشاƻ الضرب من لسان العرب، دار اإليمان :سييأيوب جرجيƩ عطية الق -  2

 ƭ ،53اإلسكندرية  .  
3  - ƫشرح المفصل:  ابن بعي Ɯ،1 ƭ ،71-72   .  
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ليƩ كل حركة هي إعراب، كما أّن الكǚم ليƩ كله فالحركة هي صورة اإلعراب، و لكن 

Ƈالتي ال وظيفة لها ألّن البنا ،Ƈهو  معربا، فقد تظهر فيه حركات البنا : » ƻǚاآلخر باخت ƻأال يختل

  .) 1( »...العامل، و ال يخلو البناƇ من أن يكون على سكون أو على حركة 

  .اختƻǚ العوامل فالبناƇ إذŹا هو لزوم آخر الكلمة حركة مخصوصة رƹم 

    و يطلق سيبويه على الحركات اإلعرابية التي تظهر في آخر الكلمة مجاري أواخر الكلم 

من العربية، و يقصد بها القناة التي تتƋلƻ فيها عǚمات تسم الكلمة بصورة العǚقة التي تمثلها هيئة 

      ثمانية مجار «:  لىالتركيب و هي عǚمات مميزة للوحدة  و محددة لوظيفتها و هي تجري ع

على النصب و الجر و الرفع و الجزم و الفتƠ و الكسر و الوقƻ، و إنما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق 

لك بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة لما يحدث فيه العامل و ليƩ شيƇ منها إالƃ و هو يزول 

  . )2( »...عنه

      المجاري : الوجه األول « : هين و يقصد بالمجاري حسب شرح السيرافي للكتاب وج

هي الحركات، لما كانت قد تنتقل من بعضها إلى بعض كما تنتقل من حرƻ إلى حرƻ جاز أن تسمى 

  .)3(»...الحركات من حيث تنقل فيهن أواخر الكلم و جعل كل واحدة منهن مجرǎ ثم جمعها على مجار

ي و هو مصدر و قد جمعت المصادر أن يكون مجرǎ في معنى جر« : أّما الوجه الثاني فهو

 ƻǚللداللة على االخت ، Ʃجري صواحبها ألّن جريها لي ƻǚفجعل جري كل واحدة من الحركات بخ

في ذواتها أي جري الرفع ƹير جري النصب و ƹير جري الجّر لذلك  شيئا أكثر منها و هي مختلفات

ƻǚ4( »...جمعت على مجاري لتبيين االخت( .  

  .د لǘعراب بمجاري أواخر الكǚم يتسق مع مفهوم ال نهائية التركيب في الكǚمالتحدي «و هذا 

  ǎن       مجر          ǎمجر         Ɯ       ǎب           مجر           ǎأ       مجر  

                                                                              .................  

  الحركات                   الحركات                  الحركات                   الحركات          

  

                                                 
  .  60اإليضاح العضدي، ƭ  :بو علي الفارسيأ -  1
  .  Ɯ ،1 ƭ ،41 الكتاب :سيبويه -  2
  .  Ɯ ،1 ƭ ،63شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  3
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،64 .  
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و تظهر هذه المجريات بسبب المؤثر في حركة الكǚم، من حيث هو عǚقة نحوية و صورة 

  . )1(  » تركيبية متعددة و معناه أّن المؤثر يوجب أمر الكلمة على هيئة مخصوصة من اإلعراب

                فالذي نختار« : و قد اختار ابن الصفار الوجه الثاني الذي بّينه السيرافي فقال 

           باب أنواع جري أواخر الكلم، و قوله: في هذه الترجمة أن تكون المجاري جمع مجرǎ و كƋنه قال 

على الرفع إن أخذته لقبا : يعني أواخر الكلم تجري على ثمانية أنواع من الجري، و قوله...و هي

ƻعراب كان فيه حذǘبد أن يكون المعنى على جري الرفع ،ل ǚبالرفعة ف Ʃألن نوع الجري لي     

هو نوع  :و رفعك،على رفعك و نصبك : فƎن أردت به المصدر لم يكن فيه حذƻ و كƋنه قال 

  .)2(»...الجري

يجري في األسماƇ على ثǚثة مجار فعل  فاعرƻ فيما ذكرت لك أّن الفعل« : و استدل بقول سيبويه 

  . )3( » مظهر ال يحسن إظهاره و فعل مضمر مستعمل إظهاره و فعل مضمر متروك إظهاره

و المجاري أƹراض تلحق أواخر الكلم « : أّما أبو النصر القرطبي فيعرƻ لفظ مجاري بقوله 

  دالئل عليه فهي تتعاقب ظاهرة ، فهو يعتبر اإلعراب معنى و الحركات)4( »...السالمة ƹير المعتلة

  .على االسم المتمكن األمكن 

       كما نجد أّن األعلم الشنتمري قد تبع السيرافي في الوجهين اللذين ذكرهما عن المجاري

و زعم أن المبنيات حركات " ثمانية مجار"على « : و روǎ عن المازني أنه ƹلط سيبويه في قوله 

و المبني ال يزول على بنائه  ،ما الجري لما يكون في شيƇ يزول عنهأواخرها كحركات أوائلها و إن

  . )5( »...على أربعة مجار على الرفع و النصب و الجزم و تدع ما سواهن: فكان ينبغي أن يقول 

       و الجواب في ذلك أّن أواخر الكلم ال يوقƻ على حركاتهن« : و رّد عليه األعلم بقوله 

Ɯكذا صدور الكلم و أواسطها و إنما يحركن في الدر Ʃو ليÝ  حركات أواخر الكلم ƻفجاز أن تص  

  .سطها ألن حركات األوائل و األواسط لوازم في األحوال كلهاامن الجري بما ال يتصƻ به أوائلها و أو

                                                 
  . ƭ ،361 )رسالة الماجسيتير(تدريƩ النحو العربي في الجزائر :أحمد بلحوت -  1
  .  Ɯ1 ƭ ،247 – 248، سيبويه السفر األول من شرح كتاب :ابن الصفار -  2
  . Ɯ1 ƭ ،296،  الكتاب: سيبويه -  3
            لمحات من تاريƣ تطور النحو العربي باألندلƩ في ضوƇ كتاب سيبويه، الطبعة األولى  :عمحمد خليفة الّدنا -  4

  .  ƭ ،216 2003دار الملتقى، لبنان 
  . Ɯ1 ƭ ،16، النكت :الشنتمري -  5
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أّن أواخر الكلم هي مواضع التغير فيجوز إطǚق لفظ المجاري عليهن و إن كان : و وجه ثاني

  . )1( »...ما في الحالبعض حركاتهن الز

     فالوحدة النحوية تعرب بعد تمام بنيتها ثم يقع اإلعراب على الحرق األخير موضع تعاقب الحركة 

  .و تغيرها ألنه هو تمام الوحدة و منتهاها 

و قد فرق سيبويه بين عǚمات اإلعراب و عǚمات البناƇ و جعلها ثمانية مجار حتى يفرق بين المعرب 

  .المبني الثابت و هي في األصل أربع صور المتغير و 

     و قد فهم الرضي االستراباذي مقصود سيبويه بالمجرǎ أي التغير و االنتقال من جري 

إلى جري آخر، و اشترط في إعراب الوحدة النحوية أن تكون داخل التركيب أي في نظام من العǚقات 

  موضعها اإلعرابيلها و تعراب هو المبين لوظيفالسياقية مع باقي الوحدات النحوية ، حتى يكون اإل

         أما إذا كانت الوحدة في معزل عن السياق أي في حالة اإلفراد فليست لها قيمة و ال تستحق شيئا

      يختلƻ اآلخر أي يتصƻ بصفة لم يكن عليها قبل:و الحق أّن معنى قولنا « من الحركات، قال 

بعد التركيب في حال فلما ضممت الدال اد لم يستحق شيئا من الحركات مثǚ في حال اإلفر 'زيدا 'فƎن

فقد حصل بالحركة الواحدة ، ةينأي انتقلت من حال السكون إلى هذه الحركة المع،الرفع فقد اختلفت 

        و كذا انتقاله إلى الضمة ،اختƻǚ في اآلخر و انتقال اآلخر إلى الفتحة ƹير انتقاله إلى الضمة 

بحسب تغير الحاالت  ،ثǚثة اختǚفات مغاير بعضها لبعض افهاهن ،انتقاله من السكون إلى الكسرةو كذا 

و إن كانت داخلة في مطلق االختƻǚ، فاالختƻǚ إذن ثǚثة كاإلعراب و اإلعراب أيضا  ،المنتقلة إليها

  . )2( »...هو االنتقاالت المذكورة

يها سيبويه مجاري أواخر الكلم على سبيل التعميم، فليƩ أواخر الكلم لذلك أطلق عل وفموضع التغيير ه

  .كل الكلم معربا فمنه المبني و هو االسم الذي يلزم طريقة واحدة 

  و تختƭ به الوحدة النحوية االسم و ما يضارعها،فاإلعراب إذا هو اعتقاب الحركات على أواخر الكلم 

  .ا هو العامل فالعامل يقتضي أثرا هو اإلعراب و اإلعراب يقتضي مؤثر

  

  

  

  
                                                 

  .Ɯ1 ƭ ،16، كتالن :الشنتمري -  1
  . Ɯ1 ƭ ،45، شرح كافية ابن الحاجب:  االستراباذي-  2
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 و قد فرق سيبويه بين عǚمات اإلعراب و البناƇ و إن كانت في الصورة أربعة حتى يفرق 

فالنصب و الجّر و الرفع و الجزم لحروƻ اإلعراب و حروƻ اإلعراب « : بين المعرب و المبنى قال 

        زوائد األربعة الهمزة لألسماƇ المتمكنة و األفعال المضارعة ألسماƇ الفاعلين التي في أوائلها ال

Ƈو النون   و التا Ƈ1( »...و اليا( .  

السم المعرب و ما يضارعه أي الفعل تلحق ا الرفع، النصب، الجّر و الجزم: فƋلقاب اإلعراب هي 

  المضارع 

    .الفتƠ و الكسر و الضم و الوقƻ: أما المبني فƎنه ال يزول من حركة إلى أخرǎ و عǚماته هي 

حيثſ و قبلĈ و بعدŃ قيل له مضموم و لم يقل : ان مبنيا ال يزول من حركة إلى أخرǎ نحو فƎن ك« 

  و أينł و كيŽƻ يقال له مفتوح و ال يقال له منصوب ألنه ال يزول  ،مرفوعا ألنه ال يزول عن الضم

كذلك عن الفتƠ، و نحو هؤالƇ و حذار و أمƩ مكسور و ال يقال له مجرور ألنه ال يزول عن الكسر و 

ƻو ال يقال له مجزوم ألنه ال يزول عن الوق ƻ2( »...من و هل و بل يقال له موقو( .  

و هذه جميعا هي مجاري أواخر الكلم من العربية التي ذكرها سيبويه النصب و الرفع و الجّر و الجزم 

  .لها تحدث بعامل، و الفتƠ و الكسر و الضم و الوقƻ حركات بناƇ ال وظيفة التي حركات اإلعراب

  

Ƈوظيفتها  حركات اإلعراب  ال وظيفة لها  حركات البنا  

  الضم -

- Ơالفت 

 الكسر -

- ƻالوق  

  ال وظيفة لها    

  الرفع -

 النصب -

 )الخفض( الجّر -

  الجزم -

  الفاعلية -

 المفعولية -

  اإلضافة -

  

       و هي ثابتة ،نلسكوواالفتحة  ،الكسرة،ةالضم:فصور الحركات عند سيبويه أربعة هي 

  الرفع، النصب: دات الدالة المتغيرة التي تبين الوظائƻ النحوية فهي أربعة في موضعها أما الوح

الجر، و الجزم، فحركات الوحدة المفردة في التركيب لديها صورة و وظيفة و كذلك الحركات الفرعية 

  .في التثنية و الجمع لديها صور و وظائƻ تنزل منزلة األصل 

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،41،  الكتاب: سيبويه -  1
  Ɯ1 ƭ ،164، المقتضبالمبرد،  -  2
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المبرد الذي اعتبر » ...و إنما ذكرت لك ثمانية مجار« : يه و من النحاة الذين التبƩ عليهم قول سيبو

       هذا تمثيل رديƇ و ذلك أّن الذي يدخله ضرب من هذه األربعة « : قول سيبويه قوال رديئا قال 

و الذي يبني عليه الحرƻ هو الحركة نحو الضمة التي يبني عليها ثاƇ  ،هو الحرƻ نحو الدال من زيد

يبني عليها نون أين، فعدل حركة بحرƻ و إنما كان ينبغي أن يعدل الحركة حيث و الفتحة التي 

  . )1( »...و الحرƻ بالحرƻ    بالحركة

ذا ƹير عدل بين حرƻ و حركة فه: أما قوله « : و قد رّد عليه ابن والد بثǚثة أوجه هذا ملخصها 

  :جائز في اللفظ من ƹير وجه

  ركة البناƇ و حذƻ الحركة من األولى و اجتزأ بذكر الثانية أنه فرق بين حركة اإلعراب و ح: احدها  -

  .أنه فرق بين حرƻ اإلعراب و حرƻ البناƇ كالدال من زيد و الثاƇ من حيث :و وجه ثان -

  .)2( »و كل هذه الوجوه إلى معنى واحد ترجع فرق بين االسم المعرب واالسم المبني أنه:ووجه ثالث -

       مميزة لصنƻ الوحدة النحوية و محّددة لوظيفتها النحوية فالحركة اإلعرابية إذا عǚمة 

اعلم أّن سيبويه لقب الحركات و السكون هذه « : في التركيب، و قال السيرافي مبّينا مقصود سيبويه 

، ليفرق بين المبني الذي ال يزول و بين المعرب الذي -و إن كانت في الصورة أربعا -األلقاب الثمانية 

ما أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول و ما ال يزول إبانة الفرق بينهما ألّن في ذلك فائدة و إن ،يزول

    هذا االسم مرفوع أو منصوب أو مخفوض علم بهذا اللفظ : جسيمة تقريبا و إيجاز، ألنه متى قال 

نقول  أّن عامǚ عمل فيه يجوز زواله و دخول عامل آخر يحدث خƻǚ عمله، فيكتفي بمرفوع عن أن

  . )3( »...هذه ضمة تزول

فاالسم المعرب هو المتغير اآلخر حسب العوامل المتعاقبة على موضع االبتداƇ، و االسم المبني الذي 

      يلزم طريقة واحدة ال يزيلها شيƇ من العوامل المختلفة، و قد ƹلط جماعة من النحويين سيبويه 

  . )4( »...بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة و إنما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق« : في قوله

  

  

  

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،41، الكتاب: سيبويه -  1
   .22 - 21، المطبعة الفنية، القاهرة، ƭ 1986ابن وآلد النحوي، الطبعة األولى :  محمد محمد محمد سعيد -  2
  . Ɯ1 ƭ ،65، شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  3
  . Ɯ1 ƭ ،40،  الكتاب: سيبويه -  4
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من قبل ما يدخله ضرب هذه األربعة هو حرƻ، ألن هذه األربعة أرادها ... «: و من ذلك قولهم 

ƻعلى الحرو ƃألّن الحركات ال تدخل إال ،ƻالحركات و السكون، و ما يدخله ضرب منها الحر       

      ، و الذي بني عليه الحرƻ هو الحركة كƋنه "ŅƇ ال يزولو بين ما بنى عليه الحرƻ بنا: " ثم قال

           ألفرق بين الحرƻ و الحركة و هذا بعيد جدŌا ألن الفرق واقع بين الحروƻ: في التمثيل قال 

  . )1( »و الحركات بǚ لبƩ و ال شبهة

             الحركات الصفار السيرافي فيما ذهب إليه عن عدم اللبƩ بين الحروƻ و  ابن و قد أّيد

  . )2( »...هذين ال يحتاƜ إلى الفرق بينهما ألنهما لم يلتبسا قط... «: فقال

إنما أراد ألفرق « : و بين السيرافي أيضا مقصود سيبويه بحركات اإلعراب و صورها األربعة فقال 

 Ƈبنا ƻبين إعراب ما يدخل ضرب هذه األربعة و بين الحركة التي يبنى عليها الحر ƻال يزول، فحذ

أي أهل القرية  ﴾ و اسƋل القرية التي كنا فيها ﴿ :كقوله تعالى ..المضاƻ و أقام المضاƻ إليه مقامه

  . )3( »المضاƻ إليه مقامه أقامفحذƻ المضاƻ و 

       فالسيرافي فهم أّن اإلعراب عند سيبويه هو قسيم البناƇ، لذلك قابل سيبويه بين حركات اإلعراب 

حتى يبين أن اإلعراب هو اإلبانة عن المعاني المتعاقبة - و إن كانت في اللفظ واحدة -بناƇ و حركات ال

  .على االسم 

  :و لكن ابن الصفار لم يكتƻ بما وضحه السيرافي و إن اعتبر تخريجه ال بƩƋ به فقال لما أورده

               اصة و هذا تخريƝ ال بƩƋ به لكن هو ناقƭ من جهة أنه ال يقصد الفرق بين حركة خ...«

بين البناƇ، بل يقصد الفرق بين اإلعراب ما يدخله أو بين عǚمات ما يدخله ضرب من هذه  و

  .)4(»...األربعة

فاإلعراب عند سيبويه ظاهرة في الكǚم يتحكم فيها المعنى و ليƩ فقط ظاهرة في النحو يوجهها 

الكلم حتى تتسق مع مفهوم ال نهائية التركيب  العامل، لذلك اصطلƠ على تحديد اإلعراب بمجاري أواخر

  .سابقا  تكما ذكر

  

  

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،65-66 ، شرح كتاب سيبويه : السيرافي -  1
  . Ɯ1 ƭ ،249 ،  السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  2
  . Ɯ1 ƭ ،66 ،  شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  3
  . Ɯ1 ƭ ،250،  من شرح كتاب سيبويه السفر األول :ابن الصفار -  4
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ألنه الموجه لتضام الوحدات النحوية في التركيب على نسق ،فحد الكǚم عند سيبويه هو المعنى 

معين، ألن العامل هو الموجد لǘعراب و المولد للمحǚت اإلعرابية في التركيب و قد فهم ابن صفار 

    ألفرق بين ما يدخله ضرب  «: فقال اب و لتفاعل المعنى، العامل و الموضعرؤية سيبويه لǘعر

      معناه للمعنى الذي يحدث فيه العامل فكƋنه قال اإلعراب  ،من هذه األربعة لما يحدث فيه العامل

  . )1( »... إنما يدخل للمعنى الذي يحدثه العامل و هو الفاعلية و المفعولية و اإلضافة

و حركات اإلعراب هي وحدات دالة  ، تباعا لسيبويه أّن اإلعراب معنى ال لفظاره العكبري و قد اختا

التي تعد األصل في اإلعراب، و علƃل لرأيه بƋربعة " االسم"معاني المتعاقبة على الوحدة النحوية العلى 

  : أوجه 

  .لفظ أحدها أّن اإلعراب هو االختƻǚ على ما سبق في حّده و االختƻǚ معنى ال« -

- ƃفاصل بين المعاني و الفصل و التمييز معنى ال لفظ  هو الثاني أن.  

  حركات اإلعراب و ضمة إعراب و الشيƇ ال يضاƻ : أّن الحركات تضاƻ إلى اإلعراب فيقال -

  .إلى نفسه 

و الرابع أن الحركة و الحرƻ يكونان في المبني و قد تزول حركة المعرب بالوقƻ مع الحكم  -

  . )2( » و قد يكون السكون إعرابا و هذا كله دليل على أّن اإلعراب معنى ،بƎعرابه

2-4-  ƅأصل اإلعراب لألسما:  

          الوحدات النحوية صنفان منها ما أصلها البناƇ و منها ما أصلها اإلعراب و األصل

       ماضيفي اإلعراب لألسماƇ و األفعال فرع فيه، و هو يخƭ المضارع منها و ال يجري على ال

 Ƈأصلها البنا ƻو األمر ألنهما مبنيان و الحرو.  

فالرفع و الجّر و النصب و الجزم لحروƻ « :و لذلك قال سيبويه عندما حدد مدخول اإلعراب 

المتمكنة و لألفعال المضارعة ألسماƇ الفاعلين التي في أوائùلها  سماƇألوƻ اإلعراب لو حر،اإلعراب 

هذا ": ، و الرفع"مررت بزيد ":و الجر "رأيت زيدا " :نصب في األسماƇو ال... الزوائد األربعة 

   على االسم ذهابه ا و ليƩ في األسماƇ جزم لتمكنها و للحاق التنوين، فƎذا ذهب التنوين لم يجمعو..."زيد

  . )3( »... و ذهاب الحركة

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،256،  السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  1
  . Ɯ1 ƭ ،53-54عراب، اإلاللƃباب في علل البناƇ و: ريكبالع -  2
  .Ɯ1 ƭ ،42، الكتاب: سيبويه  -  3
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لظهور و كيƻ يظهر و الحركات الممكنة ا وحدةيحدد سيبويه في هذا القول مدخول اإلعراب في ال

  .اإلعراب في التراكيب 

Ƈل تمثيله يتبين لنا أن األصل في اإلعراب لألسماǚالتي تعد محل العمل ألّن العامل  ،و من خ       

هو المحدث لǘعراب فيها، لذلك نجده قد ذكر وظائƻ األسماƇ المختلفة من فاعلية، مفعولية و إضافة  

خلƻ "عكƩ الذين سبقوه مثل معمول و الحد أن يسبق بعامل قبله ،ال بذكر العامل قبلها، ألن االسم هو

     زيد و محمد و أخوك : فالرفع « : في تمثيله إلعراب األسماƇ لم يذكر العوامل قال  هفƎن "األحمر

  . )1(»زيدň و محمدň و أخيك و أبيك :زيدا و محمدا و أخاك و أباك و الخفض: و أبوك و النصب 

ة أصلية في االسم ترتبط بنظرية أصلية االسم في حركته في مجال المتتالية النحوية و اإلعراب كسم« 

 ƻقته و تحدد الوظائǚالتركيب من حيث موضعه و ع ƻصل في سلسلة الوحدات التي تؤلƋأي يعتمد ك

هر النحوية فيه ألن االسم حالة موجودة في الكǚم و لكنها معينة بالفعل بخواƭ إال في الحاالت التي يظ

  . )2( »فيها التركيب 

فتصبƠ وحدة منجزة بالفعل  ،فاالسم وحدة نحوية مستقلة بمفهوميتها تتميز بحركة حرة في التركيب

  .فتتعاقب عليها معاني الفاعلية، المفعولية و اإلضافة 

             قال فشرط اإلعراب هو دخول الوحدة النحوية االسم في التركيب و في هذا المعنى

و المعاني الموجبة لǘعراب إنما تحدث في االسم عند تركيبه مع العامل، فالتركيب شرط  «:الرضي

  . )3( »حصول موجب اإلعراب 

و الفعل المضارع محموال  اإلعرابلذلك نجد سيبويه يجعل هذه الوحدة التركيبية االسم أصǚ في 

  .عليها

 Ƈه دخول اإلعراب على األسماƃلما كانت «: قوله بو يعلل الفارسي لعل Ƈما األسماƃالمعاني  اتعتو رهإن

     و لم تكن صورها و أبنيتها أدلة عن هذه المعاني، فتكون فاعلة و مفعولة و مضافة و مضافا إليها 

  .)4(» عن هذه المعاني تنبƐبل كانت مشتركة، جعلت حركات اإلعراب فيها 

  

  

                                                 
مطبوعات مديرية إحياƇ التراث  مقدمة في النحو، تحقيق عّز الدين التنوخي،: خلƻ بن حيان األحمر البصري -  1

  .  35، دمشق، ƭ 1961القديم، 
  . ƭ364  ، )يستيرجرسالة الما(تدريƩ النحو العربي في الجزائر  :أحمد بلحوت -  2
  . ƭ ،41  شرح كفية ابن الحاجب : االستراباذي -  3
  .  153اإليضاح في علل النحو، ƭ :أبو علي الفارسي -  4
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       النحوية و الموضع اإلعرابي لǚسمفالحركات اإلعرابية عنصر من العناصر الدالة على الوظيفة 

  .و هي ضرب من ضروب اإليجاز و االقتصاد اللغوي في نظام اللغة العربية 

حركات اإلعراب تعد .. «:  "وعي لغوي حون "و في هذا المعنى يقول الدكتور مازن المبارك في كتابه

 بالحركة على معنى جديد ضربا من ضروب اإليجاز الذي تمتاز به العربية عن ƹيرها، حيث يدل 

    و هذا المعنى الجديد هو معناها، ƹير معنى المادية اللغوية للكلمة و ƹير معنى القالب الصرفي لها 

  . )1( ».... و وظيفتها النحوية كالفاعلية و المفعولية 

طربا فƎنه رفض و القول بƋّن اإلعراب دخل الكǚم للداللة على المعاني أّيده الكثير من النحويين، إالƃ ق

و إنما أعربت العرب كǚمها ألّن االسم في حال « أن يكون الكǚم قد أعرب للداللة على المعاني 

الوقƻ يلزمه السكون للوقƻ فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه اإلسكان في الوقƻ و الوصل 

علوا التحريك معاقبا لǘسكان و كانوا يبطئون عند اإلدراƜ فلما وصلوا وصلوا و أمكنهم التحريك و ج

  . )2( »... ليعتدل الكǚم

لو كان كما زعم لجاز خفض الفاعل مرة و رفعه أخرǎ و نصبه « : و قد رّد عليه المخالفون لمذهبه 

             و جاز نصب المضاƻ إليه ألن خفض الفاعل في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكونا يعتدل

  .  )3( »...به الكǚم

أجمع البصريون و على رأسهم الخليل و سيبويه بƋّن االسم هو المستحق لǘعراب و أن الفعل فقد 

فكل اسم رأيته معربا فهو على أصله و «  ألن األصل في األفعال هو البناƇ ،المضارع محمول عليه 

كل اسم رأيته ƹير معرب و هو على ƹير أصله، و كل فعل رأيته مبنيا فهو على أصله و كل فعل 

  . )4( »على أصولها   رأيته معربا فقد خرƜ عن أصله و الحروƻ كلها مبنية 

  فاالسم هو الذي تتعاقب عليه معاني الفاعلية، المفعولية و اإلضافة التي ال تصلƠ إال له، كما أنه يكون 

     في موضع معمول للعامل الفعل الذي يحدث فيه اإلعراب فيستحيل أن يكون في الفعل هذه المعاني 

  .و هو العامل في االسم 

  

  

                                                 
  . ƭ  ،74 اإلعراب و أثره في ضبط المعنى: المنيرة بنت سليمان العلو -  1
  . ƭ ،70-71 اإليضاح العضدي: أبو علي الفارسي -  2
  . ƭ ،72 المصدر نفسه  -  3
   .المصدر نفسه -  4
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       أما الفعل المضارع فƎنه محمول على االسم لعلل المشابهة بينه و بين االسم، و قد بّين 

  إّن فائدته في الفعل« : من األفعال خǚفا لألصل و شبها باالسم قال هابن الصفار علة إعرابه دون ƹير

تفع الفعل ففائدة اإلعراب فيه الداللة على وقوعه موقع ار ذاƎف ،الداللة على المعنى الذي يحدث بالعامل

               االسم، و إذا نصب ففائدة اإلعراب فيه الداللة على أن الفعل مستقبل إّما على أنه جواب

  على صرفه إلى المصدرية، و إذا انجزم ففائدة اإلعراب فيه أن الفعل ƹير واقع إّما على النفي   أو 

  . )1( »...كون إعراب أبدا في الفعل إالƃ و يدل على هذه المعاني المذكورة أو النهي فǚ ي

  

  :  اآلتيينو يمكن توضيƠ معاني الحركات اإلعرابية في االسم و الفعل المضارع بالجدول 

  معاني الوظيفة  وظيفة الحركات  صور الحركات  االسم

ņزيد Ƈجا  

  رأيت زيدŅا 

ŉمررت بزيد  

  الضم 

Ơالفت  

  الكسر

  الرفع

  النصب

  الجر

  الفاعلية 

  المفعولية

  اإلضافة

   

  المعنى  وظيفة الحركات  صور الحركات  الفعل المضارع

  يقول زيد

  لن يقولć زيد

ċلم يقل  

  الضم 

Ơالفت  

  السكون

  الرفع

  النصب

  الجزم

  الكينونة في موضع االسم

  االستقبال

  عدم الوقوع

  

    عاني النحوية في الفعل المضارع، فنستنتƝفالمعاني التي يحدثها اإلعراب في االسم ليست بمنزلة الم

أن  الوحدة النحوية االسم هي األصل في اإلعراب و الفعل المضارع محمول عليها و لديه معاني 

خاصة به إذا كان منصوبا أو مجزوما، أما إذا كان مرفوعا فƎنه يقع في الغالب مواقع الوحدة النحوية 

  .االسم 

  

  

  

                                                 
  .  Ɯ1 ƭ ،255، السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  1
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  :  حروف اإلعراب -1 -2-4

استخدم سيبويه إلى جانب مصطلƠ مجاري أواخر الكلم حروƻ اإلعراب حتى يبين أّن األصل 

  . في اإلعراب للوحدة النحوية االسم و ما يضارعها أي الفعل المضارع فهو فرع عن األصل 

فالرفع و الجّر و النصب و الجزم لحروƻ اإلعراب و حروƻ اإلعراب لألسماƇ المتمكنة « : لذلك قال 

  فعال المضارعة ألسماƇ الفاعلين التي في أوائلها الزوائد األربع  الهمزة و التاƇ و الياƇ و النون و لأل

  . )1( »و ذلك نحو أفعل أنا و تفعل أنت أو هي و يفعل هو و نفعل نحن 

     فحروƻ اإلعراب في األصل لǚسم المتمكن الذي تتعقب عليه الحركات اإلعرابية الثǚثة 

و اإلضافة، و حسب السيرافي فمذهب سيبويه في حروƻ " ال"وين الذي بتعاقب مع التن هو يدخل

  : اإلعراب يحتمل وجهين

       أّن حروƻ اإلعراب ما كان اإلعراب فيه ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كزيد« : الوجه األول  -

  .كما في قول سيبويه و المقدر مثل الرحى، العصا 

إلعراب هي أواخر الكلم المعربة كانت أو ƹير معربة و إنما سميت فحروƻ ا: أما الوجه الثاني  -

  .)2( »حروƻ اإلعراب ألنه متى كان لم يوجد إالƃ فيها 

و قد حمل سيبويه كǚمه على الوجه األول و هو األقوǎ ألنه خƭّ حروƻ اإلعراب لألسماƇ المتمكنة  

  .و األفعال المضارعة و ليƩ هذا من جملة الكلم 

       فƎن حمل الكǚم على الوجه األول و هو أقواهما كان ذلك أّن حروƻ اإلعراب« : في قال السيرا

   و المقدر ما كان مستحقا لǘعراب و منه من اللفظ به استثقال اللفظ  ،ما كان فيه إعرابا لفظا أو مقدرا

  . )3( »...أو تعذره

حق االسم بعد تمامه و حروƻ اإلعراب موضعها أواخر الكلم ألنها موضع التغير و تل

فالمعني بحروƻ اإلعراب هو نهاية الكلم سواƇ كان ذلك زائدا أو أصليا بعد أن يكون الحرƻ بحذفها «

ال يدل على ما يدل عليه بƎثباته فيها و لو كانت هذه الحروƻ داللة ألواخر األسماƇ و نهايات لها للزم 

  . )4( »...التثنية و الجمعأال تختل بحذفها داللة األسماƇ على ما كانت عليه من 

                                                 
  .Ɯ1 ƭ ،41-42، الكتاب: سيبويه -  1
  Ɯ1 ƭ ،67 ،شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  2
  .Ɯ1 ƭ ،68، المصدر نفسه -  3
  .Ɯ1 ƭ ،27، التعليقة على كتاب سيبويه :أبو علي الفارسي -  4
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و حروƻ اإلعراب « : و يبين سيبويه أيضا أّن مدخول اإلعراب تختƭ بها األسماƇ المتمكنة بقوله

  . )1( »لألسماƇ المتمكنة 

: كل اسم مستحق لǘعراب فهو متمكن ثم يتقسم قسمين « : و المقصود باالسم المتمكن حسب السيرافي

الضم و الفتƠ و الكسر و يدخله : تعتقب عليه الحركات الثǚث قسم مستوƻ للتمكن كله و هو ما 

                التنوين، و قسم ناقƭ عن هذا و هو ما منع التنوين و الخفض فلم يعتقب عليه إالƃ الرفع

  . )2(»...و النصب

   الحركاتفسيبويه كان دقيقا في اختياره لǚسم المتمكن حتى تتحقق فيه المعاني المتعاقبة فيستوفي كل 

  .و التنوين

     أما ابن الصفار فƎنه يؤكد على أصلية االسم و تمكنه في باب اإلعراب، و يطلق و يجعل

أّن المتمكن هو الذي يستعمل فاعǚ و مفعوال فيكون المبني : أحدها « : من المتمكن على ثǚثة معان 

مررت بمن "و  "ت من أكرمتهرأي"و  "جاƇني من ضربته " :متمكنا على هذا المعنى، ألنك تقول 

          أن يكون المتمكن يراد به المعرب، فǚ يكون المبني متمكنا: ، و اإلطǚق الثاني "أحسنت إليه

      الجّر و التنوينفيمنع أن يريد بالمتمكن الذي هو باق على أصله ثم يشبه الفعل : و اإلطǚق الثالث

  . )3( »قصده سيبويه و هذا اإلطǚق هو الذي ىالحرƻ فيبنال و 

ينفي االحتمالين األوليين ألن مواضع الفاعلية، المفعولية و اإلضافة تشترك فيها األسماƇ  رفابن الصفا

  .المعربة و المبنية و أنه ال فائدة من تخصيƭ حروƻ اإلعراب لألسماƇ المعربة 

ى أصالتها فلم يعرض حروƻ اإلعراب لألسماƇ التي بقيت عل« و األصƠ عند هو أن  االختيارلذلك 

  . )4( »عليها ما يخرجها عن أصلها

            و االسم المتمكن ما لم يشابه الحروƻ و كان من األسماƇ و النكرات الواقعة على األنواع«  

  . )5( »...الذي يعتقبه التعريƻ و التنكير

  .في التركيب  فاالسم المتمكن هو المستحق لجميع الحركات اإلعرابية لتصرفه و حرية حركته

  

  

                                                 
  .Ɯ1 ƭ ،42، الكتاب :سيبويه -  1
  .Ɯ1 ƭ ،68،  شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  2
  .Ɯ1 ƭ ،48،  السفر األول من شرح كتاب سيبويه: ابن الصفار -  3
  .Ɯ1 ƭ ،258، المصدر نفسه -  4
  .Ɯ1 ƭ ،16، التعليقة على كتاب سيبويه :يفارسأبو علي ال -  5
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       أّما الفعل المضارع فهو فرع عز األصل و ينزل منزلة االسم ولكنه أضعƻ منه، و يشترك معه

 Ƈبالجزم نظير الجّر في األسما ƭفي الرفع و النصب و إن كان المعنى فيهما مختلفا كما بينا، و يخت

ال في عدد حركات اإلعراب فالمشبه بالشيƇ أضعƻ من المشبه به، و لتمام المضارعة نجد تعاد

و لكن نجد  -حتى و إن كان معناه عدم الحركة- و الجزم داخل فيها  ،الخاصة باالسم و الفعل المضارع

  .معنى آخر فيه هو عدم وقوع الفعل 

  وظائفها  حركات الفعل  وظائفهاحركات االسم          

  ضم -

 كسر -

-   Ơفت  

  رفع -

 )خفض(جر -

  نصب -

  ضم -

- Ơفت 

  )الوقƻ(سكون -

  رفع -

 نصب -

  جزم -

  

  عدد حركات الفعل= عدد حركات االسم = تمام المضارعة                      

  

       و ليƩ « : و يختƭ االسم بالجّر أّما الفعل المضارع فƎنه يختƭ بالجزم قال سيبويه 

  . )1( »...في األفعال المضارعة جّر كما أنه ليƩ في األسماƇ جزم

  .عوامل ال تدخل إال على االسم و هي حروƻ الجّر فǚ يلحق الجّر الفعل ألنه يكون ب

 "هذا ǚƹم يضرب": كما أّن الجّر يدخل لمعنى أي إخراƜ االسم من اإلبهام إلى التخصيƭ فǚ تقول « 

         و اإلضافة هي زيادة المعنى لǚسم و ال يضاƻ إلى الفعل ألنه دال  ،فالفعل ال يكون إالƃ نكرة

  . )2( »...يمكن اإلضافة على أحدهما على الحدث و الزمن و ال

كما ال يدخل على االسم ألنه يكون بعوامل ال تدخل إال على الفعل المضارع، و قد بّين سيبويه علƃة عدم 

      على االسم ألنه سيبطل حركة االسم فيزول التنوين الذي يميز بين االسم المنصرƻ ،دخول الجزم

   في األسماƇ جزم لتمكنها و للحاق التنوين، فƎذا ذهب التنوينو ليƩ « و ƹير المنصرƻ، قال سيبويه 

  . )3( »لم يجمعوا على االسم ذهابه و ذهاب الحركة

            ميّز بين االسم المنصرƻ و ƹير المنصرƻ، و هو مصاحب للحركات اإلعرابية يفالتنوين 

  .في كل أحوالها 

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،42الكتاب :سيبويه -  1
  .Ɯ ،1 ƭ ،71 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  2
  .Ɯ ،1 ƭ ،42 الكتاب: سيبويه -  3
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لحركة و إذا أبطل الحركة زال بدخول التنوين الذي أنه لو دخل الجزم االسم ألبطل ا« قال السيرافي 

  . )1( »... مباالسهو الحق 

   ألنها معربة منونة في األصل« : قال باالسم المتمكن و أكد ابن الصفار على اختصاƭ اإلعراب 

فلو دخل الجزم ألبطل الحركة و كان التنوين قد زال فلم يكونوا ليجمعوا عن االسم إخǚلين في موضع 

  . )2( »...دواح

قال ابن  ،فالتنوين يبين تمكن و تصرƻ الوحدة النحوية االسم و ال يعد تابعا للحركة

ليƩ تابعا للحركة ألّن الحركة توجد و ال يوجد هو في األسماƇ التي  ال  تتصرƻ، و إنƃما «:الصفار

لفعل و ال من شبه التنوين تابع لكون االسم باقيا على أصله لم يخرƜ له ما يخرجه عن وضعه من شبه ا

              الحرƻ، فمتى كان االسم هكذا كان منونا و متى خرƜ بالشبه لم ينون و أعرب إعراب 

ƻ3(»ما ال ينصر( .  

ليƩ الجّر في هذه األفعال ألنها « : فƫ علƃة دخول الجّر على األفعال قال خو قد علƃل أبو الحسن األ

  . )4( »أدلة و األدلة بالشيƇ الذي يدل عليه 

و بين علƃة امتناع الجّر لألفعال مستخدما المعنى كمقياƩ للتفرقة بين أنواع الدالالت التي تعتري 

و هو اإلخبار  ،و ذلك أّن الجّر في كل مجرور إنما هو على طريق اإلضافة المعنوية« :Ćالوحدة، قال

  داال عليه داللة مطابقةعن االسم المعرب، و العرب إنما تخبر عن االسم إذا كان واقعا على مسماه 

و لما كانت اإلضافة إلى الفعل إنما هي في الحقيقة إلى المصادر و داللة ...على الشخƭ )زيد( :نحو

  . )5( »األفعال على المصادر إنما هي داللة تضمن لم يجز أن يضاƻ إليها بل أبقوها مرفوعة

  : و قد قدم السيرافي علǚ كثيرة لعدم جّر الفعل المضارع منها 

  .أّن الجّر إنما يكون بƋدوات يستحيل دخولها على األفعال و هي حروƻ الجّر  -«

   أّن المضاƻ إليه يتعرƻ به المضاƻ أو يخرƜ به من إبهام إلى تخصيƭ على مقدار خصوصه -

  .في نفسه

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،70 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  1
  . Ɯ ،1 ƭ ،263 السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  2
  .نفسه  صدرالم -  3
  .ƭ ،272  1نفسه، Ɯ صدرالم -  4
  .ƭ ،273 1نفسه ، Ɯ صدرالم -  5
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-  Ƈمنه أّن الفعل ال يكون إال نكرة و ال يكون شي Ƈمن شي ƭأخ.  

  . "هذا ǚƹم زيد يقوم: "جملة و ال يجوز أن تقول و هو أّن الفعل و الفاعل  -

   إلى الفعل كنا قد أضفنا  نافلو أضف ،هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماضż أو ƹيرهإنما أّن الفعل  -

  . )1( » و ال يصلƠ اإلضافة إلى زمان ƹيره محصلإلى الحدث و الزمن ال إلى أحدهما، 

  . )2( »من حالة مبهمة إلى ما هو أخƭ منهاإخراƜ المضاƻ  «: و علة اإلضافة هي

              فاالسم المتمكن هو األصل في اإلعراب تلحقه حركات اإلعراب الثǚث و يتعاقبه التنوين

    التعريƻ أو اإلضافة، أما الفعل المضارع فهو محمول عليه و لم تعط له كل الحركات اإلعرابية " أل"أو 

    و األسماƇ فيها ثǚث حركات و تنوين « : هذا المعنى يقول السيرافي و في ، ن األصل ع فرع هألن

       فƎذا ضارعها الفعل أعطي بحق المضارعة بعض ما في االسم و لم يبلƸ من قوته و هو فرع 

   و مشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله، و قد أمكن ما يعطى بعض ما فيه ليدل     على االسم

  . )3(»بهةعلى موضع المشا

  : الحركات اإلعرابية الƻرعية لǘسم -2-4-2

ضربين على اإلعراب هو اختƻǚ أواخر الكلم الختƻǚ العامل، و هذا االختƻǚ في األواخر 

  .اختƻǚ في اللفظ و في الموضع 

أحدهما بتعاقب الحركات و اآلخر « : فاالختƻǚ في اللفظ كما بينه الفارسي يكون على ضربين 

ƻ4( »بالحرو( .  

أما االختƻǚ بالحركات فقد بيناه و هو مجاري أواخر الكلم من رفع و نصب و جر و جزم 

   و تثنية األسماƇ و جمعها...أخوه و أبوه: و االختƻǚ اآلخر بالحروƻ مثاله في األسماƇ كقولهم «

  . )5( »...ينيضربان و يضربون و تضرب: نحو : و في األفعال ...على حد التثنية و هو جمع السǚمة 

.  

  .فاالختƻǚ في الحروƻ هو فرع عن الحركات اإلعرابية يلحق األسماƇ و األفعال 

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،95-96 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  1
  .ƭ ،96 1نفسه ، Ɯ صدرالم -  2
  .ƭ ،76 1نفسه ، Ɯ صدرالم -  3
  .57اإليضاح العضدي، ƭ  :أبو علي الفارسي -  4
  .المصدر نفسه -  5
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أحدهما رّد حرƻ « : و قسم الرضي اختƻǚ اإلعراب بالحروƻ حسب اآلخر إلى نوعين 

ƻالذي زيد في اآلخر ...من الكلمة فسقط أو رّده مع القلب  محذو ƻو ثانيها جعل العين أو الحر

عينه إعرابا أيضا، و جعله مع القلب إعرابا كما جعل األلƻ و الواو المزيدتين عǚمتين للتثنية لغرض ب

  . )1( »..."مسلمون"و  "مسلمان" في نحو  و الجمع

  فاالسم المتمكن المفرد تلحقه الحركات اإلعرابية التي تعد أصǚ و صورها، الفتحة، الضمة و الكسرة 

         السم مثنى أو جمعا، فمذهب البصريين أن الحركات هي األصلعنها حروƻ إذا كان ا  وبنتو 

ƃفرع عنها و عل ƻو الحروù ثة أوجهǚلوا بث :  

حركة عارضة في الكلمة لما بينهما  معنى عارض في الكلمة فكانت عǚمته أّن اإلعراب دال على -« 

  .من التناسب 

 .ى اإلعراب أّن الحركة أيسر من الحرƻ و هي كافية في الداللة عل -

- ǚدلي ƻزمة لها، فلو جعل الحرǚمن جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة ال ƻأّن الحر         

 ƭالواحد على معنيين و في ذلك اشتراك و األصل أن يخ Ƈذلك إلى أّن يدل الشي ǎعلى اإلعراب ألد

 . )2( »كل معنى بدليل 

          الجمع لذلك الحركات هي األصل فالمفرد هو األصل ألنه األول و هو أشد تمكنا من

     ، و قال )3( »...واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع« :و الحروƻ فرع عنها حسب سيبويه قال

ين و هو حرƻ لإذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان األولى منها حروƻ المد و ال  واعلم أنك« : أيضا

و لم يكن واوا ليفصل التثنية و الجمع الذي  ،رفع ألفايكون في ال ،و ال منون اإلعراب ƹير متحرك 

و الجمع على حد  و لم يكسر ليفصل بين التثنية ،في الجّر ياƇ مفتوحة ما قبلها  و يكون ،على حّد التثنية

، فاإلعراب بالحركات أخƻ و هو األصل، أّما اإلعراب )4( »...و يكون في النصب كذلكالتثنية، 

Ɲمة تدل على معانيها اإلعرابية إليه بالفروع فهو فرع احتيǚحين تكون فيه الكلمة المعربة مفتقرة لع.   

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،46 شرح كافية ابن الحاجب :ستراباذياال -  1
  .54اللباب في علل اإلعراب، ƭ  :العكبري -  2
  .Ɯ ،1 ƭ ،47 الكتاب :سيبويه -  3
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،44.  
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و تؤدي نفƩ وظائƻ  ،لذلك اعتبر صور حروƻ اإلعراب التي تنوب عن المفرد هي عǚمة اإلعراب

      الحركات اإلعرابية من فاعلية و مفعولية و إضافة ، فاأللƻ في حال الرفع و الياƇ في حال الجّر

  .و النصب هي حروƻ اإلعراب في االسم المثنى و ال يقدر اإلعراب فيها 

       )1( »...و رأيت الرجلين و مررت بالرجلين نهما الرجǚ: و ذلك قولك « : و مثل لذلك بقوله 

  .)2( و ابن كيسان و أبو بكر و أبو علي إسحاقتبع سيبويه في هذا الرأي أبو  دوق

د حروƻ اإلعراب، فنجد أبا الحسن األخفƫ يخالƻ سيبويه و من تبعه و قد اختلƻ النحاة في تحدي

إّن حرƻ التثنية ليƩ بحرƻ إعراب و ال هو إعراب ولكنه دليل اإلعراب، فƎذا رأيت األلƻ «: فقال

  . )3( »... علمت أّن االسم مرفوع و إذا رأيت الياƇ علمت أن االسم مجرور أو منصوب

  .  )4( »... ب هو اإلعراباالنقǚ« و ذهب الجرمي إلى أّن 

 Ơاو اختار ابن الصفار مذهب الجرمي و اعتبره هو المذهب الصحيƃو االختيار « :باعا لسيبويه قالت 

  .)5( »...إنها حروƻ اإلعراب و االنقǚب فيها يقوم مقام اإلعراب: هو مذهب الجرمي حيث يقول 

  .)6( »ال منونƹير متحرك و «: و أكّد على صحة مذهبه بشرح قول سيبويه 

  .)7( »...مراده في التقدير و ال يتصور أن يريد في اللفظ ألنه إخبار بما ال يفيد« 

حروƻ اإلعراب  «: أما السيرافي فقد ذهب إلى أنƃها حروƻ اإلعراب فهي من تمام االسم قال

    جد نظيرهي أواخر الكلم دخلها اإلعراب أو لم يدخلها ألنها الموضع الذي يحل فيه اإلعراب إذا و

             هذا قول النحويين الحروƻ الزوائد عشرة و يجمعها اليوم تنساه و هذه الحروƻ قد تكون زائدة

  .ين و النون فيها عوض عن الحركة و التنوينكما أّن حروƻ اإلعراب هي حروƻ اللƃ، )8(»...و أصلية

  .التنوين

  

                                                 
  ..Ɯ ،1 ƭ ،47 الكتاب :سيبويه -  1
لطبعة الثانية، دار تحقيق صبحي التميمي، مراجعة رمضان عبد التواب، ا ،علل التثنيةأبو الفتƠ عثمان، : ابن جني -  2

  . ƭ48-49  ،1991الهدǎ، الجزائر، 
3  -  ƭ ،50-49المصدر نفسه.  
  .22مع، ƭ شرح اللƃ :يو ينظر الو اسط/ ƭ ، ،50 علل التثنية :ابن جني -  4
  .Ɯ1 ƭ ،301 السفر األول من شرح كتاب سيبويه، :ابن الصفار -  5
  .Ɯ ،1 ƭ ،44الكتاب :سيبويه -  6
  .Ɯ ،1 ƭ ،301 األول من شرح كتاب سيبويه السفر :ابن الصفار -  7
  .Ɯ ،1 ƭ ،222شرح كتاب سيبويه :فياالسير -  8
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ت و بين علة صور الحركا الحروƻ التي تنوب عن و قد قابل أبو النصر القرطبي بين صور

      إنما اختيار العرب األلƻ لǚثنين في الرفع ألنهم أرادوا أن يكون  «: قال  اختيارها في التثنية

ين ليكون معاقبا للحركة التي هي دليل لƃحرƻ اإلعراب الذي هو تمام بنية االثنين أحد حروƻ ال

ب الواحد، فلم يكن لهم منها بد أي حروƻ و لئǚ يكون إعراب االثنين كƎعرا  اإلعراب في الواحد

  .)1( »...اللين

      و استدل أبو علي الفارسي على أنها حروƻ اإلعراب بƋنها نهاية االسم و به يتم معناه 

   ألّن الداللة على أنها حروƻ اإلعراب قائمة و أنƃها نهاية االسم«: فƎذا حذفت اختل معنى الكلمة، قال 

فلو كانت هذه الحروƻ داللة ...فهو في ذلك كالتاƇ في طلحة و الياƇ في تميمي و منقضاه و ما يتم به

     إعراب ألواخر األسماƇ و نهايات لها للزم أال تختل بحذفها داللة األسماƇ على ما كانت تدل عليه

  .) 2( »...من التثنية و الجمع

ى أنƃها ليست بحروƻ اإلعراب معنى الكلمة بحذفها دليل عل لفقد اعتبر أّن اختǚ يالو اسطأّما 

أّن اإلعراب من شƋنه أنه إذا حذƻ لم يخل حذفه بمعنى الكلمة و هذه الحروƻ إذا حذفت سقط «: قال 

  .)3( »... علم التثنية و الجمع فيصيران واحدا

و الدليل على صحة قول «أّما ابن جني فاعتبر أقوǎ اآلراƇ التي ذكرها هو رأي سيبويه 

ƻيره أّن الذي أوجب للواحد  سيبويه أّن األلƹ إعراب دون أن يكون األمر فيها على ما ذهب إليه ƻحر

رجǚن و فرسان : المتمكن حرƻ اإلعراب في نحو رجل و فرƩ هو موجود في التثنية في نحو قولك 

  .مختلفة مفردا كان أو مثنى أو جمعا  يفاالسم المتمكن تتعاقب عليه معان، )4( »...و هو التمكن

ّد السيرافي عن الذي احتجوا بƋّن اإلعراب يدخل الكلمة بعد تمام معناها و هذه الحروƻ و قد ر

و ذلك  قد يجوز أن يكون الحرƻ من نفƩ الكلمة و يكون أيضا إعرابا« : ليست في أواخر الكلم بقوله 

       روƻ فعال التي في أواخرها الياƇ و الواو و األلƻ جزمها بسقوط هذه الحأنƃنا ال نختلƻ أّن األ

                                                 
  . ƭ217 لمحات من تاريƣ تطور النحو العربي باألندلƩ،  :محمد خليفة الّدناع -  1
  .ƭ ،26-27 1التعليقة على كتاب سيبويه، Ɯ :أبو علي الفارسي -  2
  . 50علل التثنية ، ƭ  :ابن جني -  3
  . 51مصدر نفسه، ƭ ال -  4
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لم يقضƁ و لم يغزŃ و لم يخŽƫ، فƎذا جاز أن يكون اإلعراب بحذƻ شيƇ من نفƩ الكلمة : منها كقولك 

  .)1(»...جاز أن يكون بƎثباته

و لم يجعلوا النصب ألفا «: و حمل النصب على الجّر ألنه أصل في االسم ال يجاوزه ، قال سيبويه

      ن تابعا لما الجّر منه أولى ألّن الجّر لǚسم ال يجاوزهليكون مثله في الجمع و كان مع هذا أن يكو

     و الرفع قد ينتقل، فكان هذا أƹلب و أقوǎ و تكون الزيادة الثانية كƋنها عرض لما منع من الحركة

  ).2(»...و التنوين و هي النون و حركتها الكسر

  .االسم و الفعل فالنصب محمول على الجّر ألنه خاƭ باالسم، أّما الرفع فيكون في

ƫلم يتبع الجّر الرفع ألن الرفع األول لكونه إعراب العمد التي تستغني « : و قال أبو الحسن األخف   

    ، فينصب االسم المثنى بالياƇ حمǚ )3( »...عن المنصوب و المجرور فلم يريدوا أن يجعلوه تابعا

  .على الجّر ألنه خاƭ بالوحدة النحوية االسم 

2-4-3- Ʋالمذكر السالم  جم :  

    يناألول منها حرƻ المّد و اللƃ: و إذا جمعت على حد التثنية لحقتها زيادتان« : قال سيبويه

 و الثانية نون، و حال األولى في السكون و ترك التنوين أنها حرƻ اإلعراب حال األولى في التثنية 

و نونها مفتوحة فرقوا  ،مكسور ما قبلها و في الجّر و النصب ياƇ ،إالƃ أنها مضموم ما قبلها في الرفع

          كما أّن حرƻ اللين الذي هو حرƻ اإلعراب مختلƻ فيها و ذلك و بين نون االثنين،  بينها

  .)4(»..."مررت بالمسلمين"و  "رأيت المسلمين"، و "المسلمون": قولك 

   قه زائدتان مثل المثنى و هما الواوتلح) 5( »الذي يسلم فيه بناƇ الواحد « يعني أّن جمع المذكر السالم 

    و النون في حال الرفع و الياƇ و النون في حال النصب و الجّر ، و حتى ال يقع اللبƩ بين المثنى 

 أما ما تشابه من حروƻ اإلعراب بينهما كالياƇ في النصب و الجّر ،و الجمع اختلƻ في حال الرفع

و نونيها مفتوحة فرقوا بينها و بين نون « : وحة، قال حيث كسر ما قبلها، و جعلت نون الجمع مفت

  .)6( »...االثنين كما أّن حرƻ اللين الذي هو حرƻ اإلعراب مختلƻ فيهما

                                                 
  .  Ɯ ،1 ƭ ،223 شرح كتاب سيبويه :فياالسير -  1
  .Ɯ ،1 ƭ ،44 الكتاب: سيبويه -  2
  .Ɯ ،1 ƭ ،305 السفر األول من شرح كتاب سيبويه  :ابن الصفار -  3
  .Ɯ ،1 ƭ ،44الكتاب:  سيبويه -  4
  .Ɯ ،1 ƭ ،317 السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  5
  .Ɯ ،1 ƭ ،44 الكتاب : سيبويه -  6
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كّما فرقوا بين حرƻ اللƃين جميعا في أن جعلوا ما قبل  ،يعني أنهم فرقوا بين النونين بالفتƠ و الكسر« 

        و جعلوا ما قبل حرƻ اللƃين في الجمع مضموما  ،لفاحرƻ اللƃين في المثنى مفتوحا و جعلوا فيه أ

و لم يفصل سيبويه في جمع المذكر السالم ألنه على حّد التثنية و يحمل فيه النصب  ،)1( »أو مكسورا

  .على الجّر 

  : جمƲ المƊنث السالم  -2-4-4

        عن التذكير قابل سيبويه بين جمع المذكر السالم و جمع المؤنث السالم ألن التƋنيث فرع

و هو فرع عن األصل لذلك جعلت له حركتين الضمة في حال الرفع و الكسرة في حال النصب و الجّر 

  .عكƩ األصل الذي تلحقه ثǚث حركات 

           و من ثّم جعلوا تاƇ الجمع في النصب و الجّر مكسورة ألنهم جعلوا التاƇ « : قال سيبويه 

               لواو و الياƇ و التنوين ألنها في التƋنيث نظير الواو و الياƇهي حرƻ اإلعراب كا التي 

  . )2(»...في التذكير

و قد ذكر السيرافي في شرحه أوجه التشابه و االختƻǚ بين الجمع المذكر السالم و بين  جمع 

هؤالƇ ": ك فƎن التاƇ في جمع المؤنث يجري عليها حركات اإلعراب كقول...«: المؤنث السالم، قال 

Żو  "مسلمات"ŉو  "رأيت مسلمات"ŉو ال تتغير الزيادة األولى من جمع المؤنث "مررت بمسلمات         

       و يستويان"...مررت بمسلماتك"و  "هؤالƇ مسلماتك": ككقول إلضافةالتي هي األلƻ و تثبت في ا

مل أحدهما على حلذي استويا فيه حد و زيادة الزائدتين لعǚمة الجمع، فبالمعنى اافي سǚمة لفظ الو

        و للنصب جعل  للرفع عǚمة يفرد بها  في أنعلى جمع المذكر  ، فحمل جمع المؤنث ...اآلخر

ألن المذكر ...«: ، فحمل المؤنث الفرع على المذكر األصل )3( »...و الجّر عǚمة واحدة اشتركا فيها

  . )4( »... التذكيرثر تمكنا و إنما يخرƜ التƋنيث من كأول و هو أ

"Ƈاإلعراب و بزوالها  يزول معنى الجمع و التنوين في جمع المؤنث السالم بمنزلة  "فالتا ƻإذا هي حر

  .النون في جمع المذكر السالم

و ليست النون في جميع  ،إلعراب كما أّن الواو و الياƇ حرفا إعراباحرƻ  "التاƇ"و  «: قال السيرافي

ال يزيل  "مسلموك" :جميع المؤنث، ألن النون في جميع المذكر إذا أضفت فقلتالمذكر بمنزلة التاƇ في 

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،236 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
  .Ɯ ،1 ƭ ،24الكتاب :سيبويه -  2
  .Ɯ ،1 ƭ ،237-238 شرح كتاب سيبويه : السيرافي -  3
  .Ɯ1 ƭ ،47 الكتاب، :سيبويه -  4
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Ƈو أشركوا بين النصب و الجّر في  جمع المؤنث السالم)1( »... معنى الجمع كما يزيله زوال التا ،   

  .  كما أشركوا بينهما في جمع المذكر السالم 

     موضع النصب إعرابفي ليƩ فيها « : ال و اعتبر األخفƫ أّن الكسرة في حال النصب كسرة بناƇ ق

  ) 2( »...رأيتſ مسلمات إعراب و هذه الكسرة كسرة بناƇ: و ال حرƻ إعراب يعني ليƩ في التاƇ إذا قلت

    و الذي عندي أّن الكسرة« : و رّد عليه السيرافي قوله هذا و بّين الرأي األسد في هذه المسƋلة فقال 

ة فيما ال يتصرƻ في الجّر هما إعرابان و ذلك أّن اإلعراب هو تعاقب في التاƇ في النصب و الفتح

الحركات على أواخر الكلم الختƻǚ العوامل، و هذه الكسرة و الفتحة تدخǚن معاقبتين الضمة لعوامل 

سم فلحقه فما دام قد تعاقبت عوامل على اال، )3( »...توجب ذلك لهما و قد وجد فيهما شرط اإلعراب

  .في الحركة  االشتراكفƎن اإلعراب متحقق فيه بغض النظر عن نصب و الجّر، الرفع و ال

ن تمكنه و لحاق التنوين به و حركات اإلعراب بعكƩ كما تحدث سيبويه عن االسم المنصرƻ و بّي

  .االسم ƹير المنصرƻ الذي تلحقه علل تمنعه من أن يستوفي كل حركات اإلعراب

       سم المتمكن الذي تلحقه الحركات اإلعرابية الثǚث من فتحةصل اإلعراب لǚو الذي يهم هو أن أ

  .و تنوب عنها في التثنية و الجمع حروƻ تنزل منزلتها في الرفع و النصب و الجزمو ضمة و كسرة، 

فاإلعراب عند سيبويه معنى ال لفظ لذلك اعتبر أّن اإلعراب بالحركة أو بالحروƻ ال يغيران جوهر 

      وازيدŃ إذا لم تضƻ: و إذا لم تلحق األلƻ قلت «:  -في باب الندبة-ا في قوله المعرب و يتجلى هذ

    فاإلعراب يلحق االسم المندوب سواƇ أضفته )4( »...وازيدي: و وازيدň إذا أضفت و إن شئت قلت 

  .أو لم تضفه ألن معنى التفجع و النوح حاصل في االسم 

الحركات أو بالحروƻ، فاالسم المتمكن المفرد يرفع بالضمة فاإلعراب عند سيبويه معنى يستدل عليه ب

و ينصب بالفتحة و يجر بالكسرة و هذه الحركات اإلعرابية تنوب عنها أحرƻ في المثنى و الجمع 

  : فالضمة في األسماƇ ينوب عنها 

  .األلƻ في المثنى و ملحقاته «  -

 .الواو لجمع المذكر السالم و ملحقاته  -

 .لخمسة الواو في األسماƇ ا -

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،238 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  1
  .Ɯ1،  ƭ239 ،المصدر نفسه -  2
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  : سماƇ ينوب عنها و الفتحة في األ

  .الكسرة في جمع المؤنث السالم  -

  .الياƇ في جمع المذكر السالم  -

  .الياƇ في المثنى و ما يلحق به  -

  .األلƻ في األسماƇ الخمسة  -

  : و الكسرة ينوب عنها 

- ƻالفتحة فيما ال ينصر.  

  .الياƇ في جمع المذكر السالم  -

  .ثنى و ملحقاته الياƇ في الم -

  )1( »الياƇ في األسماƇ الخمسة  -

2-5-  Ʊعل المضارƻال:  

اإلعراب سمة في االسم و الفعل المضارع فرع عنه، و قد تتبع سيبويه مواضع هذه الوحدة 

النحوية التي تنزل منزلة االسم في الموضع، و تتميز بحركة حّرة في التركيب فتجري عليها مفاهيم 

 Ƈقات التركيبية اإلعراب و البناǚفي نظام الع.  

فالرفع و الجّر و النصب و الجزم لحروƻ اإلعراب و حروƻ اإلعراب لألسماƇ  «: قال سيبويه 

   الهمزة و التاƇ و الياƇ : المتمكنة و األفعال المضارعة ألسماƇ الفاعلين التي في أوائلها الزوائد األربع 

  . )2( »...أو هي يفعل هو و نفعل نحنأفعل أنا و تفعل أنت : و النون، و ذلك نحو 

ƹيره من األفعال ألن األصل  دونفالفعل المضارع يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، و قد أعرب 

  :  ز بعلل جعلته مضارعا لǚسم منها في الفعل هو البناƇ، لكنه تمّي

  .)3( »...واشتبها بوقوعهما أوال مبهمين و تعينهما بحروƻ تبينهما «

  

  

  

                                                 
جمال الدين عبد اهللا بن يوسƻ، شرح قطر الندǎ و بل الصدǎ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  :ابن هشام -  1

 ƭ ،23دون طبعة، دار الباز، مكة المكرمة ..  
  .Ɯ ،1 ƭ ،41-42الكتاب :سيبويه -  2
  .Ɯ ،1 ƭ ،73 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  3
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فƎذا قيل الرجل « تلحق االسم و الفعل المضارع وحدات صرفية تخصصهما و تخرجهما من العموم  و 

 ƻنك تدل شخصا بعينه فارتفع العموم عنه بدخول الحرƎف ǚو كذلك بالنسبة للفعل المضارع)1( »مث ،  

ا فقولنا يضرب يصلƠ ألن يكون للحال و االستقبال فƎذا قيل سيضرب و سوƻ يضرب خصت وقت« 

  . )2( »بعينه 

ا فالسين قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كƋحد أجزائه و لوال ذلك لوجب أن تعمل ألنه «

 ،Ʃو ذلك قولكمختصة بالفعل و معناها التنفي: "ƜخرƋذهب"و  "سƋكما قال "س Ʃفهي عدة و تنفي ،

نين فهي في األفعال و إذا دخلت على الفعل أخلصته لǚستقبال بعد أن كان محتمǚ الزما سيبويه، 

  .)3( »الم المعرفة لألسماƇ   بمنزلة

        و هو أن الفعل توصƻ« :و أورد السيرافي علǚ أخرǎ إلعراب الفعل المضارع قال 

 "        كان زيد ينطلق"، "إّن زيدŅا يقوم": و يكون خبرا كقولك  "قومتمررتſ برجل ": به النكرات كقولك 

   ، فلما وقع موقعه صار "كان زيد منطلقا"، "مررت برجل قائم": إذا قلتفي االسم   كما يكون ذلك

و كذلك المساواة في العدة و الترتيب و أّن ألƻ الوصل ال تدخل على المضارع كما دخلت على ...مثله

  .)4( »...و األمر  الماضي

الفعل ...«راب و اعتبر أيضا أن الزوائد األربعة في أول الفعل المضارع هي التي سوƹت له اإلع

المضارع قد شابه االسم بالزوائد التي في أوله، فاستحق بذلك أن يكون معربا، و أين وجد على هذه 

الصورة و بهذه الصيغة استحق اإلعراب للزوائد في أوله، و ليƩ الزائد هو الذي أعربه ولكن هو الذي 

  .)5( »...سوƷ أن تدخل عليه العوامل فتعربه

رع ضارع اسم الفاعل في بعض مواضعه و كذلك اسم الفاعل ضارع الفعل كما أّن الفعل المضا

هذا باب اسم «: و يتجلƃى هذا في قول سيبويه  ،المضارع في معناه فعمل عمله إذا كان نكرة منونا

  .  )6( »...الفاعل الذي جرǎ مجرǎ الفعل المضارع في المعنى

  

  
                                                 

  .Ɯ1 ƭ ،18، التعليقة على كتاب سيبويه :أبو علي الفارسي -  1
  .المصدرنفسه-  2
معاني الحروƻ، حققه عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، الطبعة األولى  :الرماني أبو الحسن بن عيسى -  3
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بين الفعل المضارع و اسم الفاعل و تتبعه  و هذا يؤكد لنا دقة سيبويه في إخراƜ حكم المضارعة

          و الربط بين أبواب النحو من خǚل فهمه للعامل ،لمواضع الوحدات النحوية في المتتالية اللغوية

للغة على أنها نظام تحكمه عǚقات و أداة تواصل يتحكم فيها المتكلم و مرجعية الظاهرةſ  تهو نظري

و إنƃما « : سبب المضارعة بين الفعل المضارع و اسم الفاعل بقوله اللغوية هي المعنى، و يبّين 

لفاعل، حتى كƋنك قلت إّن زيدا : إّن عبد اهللا ليفعل، فيوافق قولك : ضارعت أسماƇ الفاعلين أنك تقول 

  )1( »... لحقه هذه الǚم كما لحقت االسمتلفاعل فيما تريد من المعنى، و 

اسم الفاعل متوافقين من خǚل إمكانية االستبدال بينهما تبعا  فقد جعل سيبويه الفعل المضارع و

  .لوظيفتهما النحوية و وقوعهما موقعا واحدا في السياق

  ليفعل             لفاعل                      

و إمكانية االستبدال هنا ال تعني التطابق اإلعرابي بين المكونين النحويين بل التطابق الداللي الذي « 

  ) 2( »...ني االستبدال الموقعييع

فهو شبكة من العǚقات  ،فالسياق النحوي هو الذي يكشƻ لنا عن المعاني الوظيفية للوحدات النحوية

القواعدية التي تحكم في بناƇ الوحدات اللغوية داخل التركيب، فهو المتحكم في إمكانية االستبدال بين 

متباينتان معجميا و متوافقتان في التصنيƻ القواعدي رƹم الفعل المضارع و اسم الفاعل ألنهما وحدتان 

و قد يقع الشيƇ موقع الشيƇ و ليƩ إعرابه « : و يؤكد سيبويه على هذا بقوله  ،اختǚفهما في اإلعراب

  )3( »و ليƩ إعرابه كƎعرابه  "قائل"، فيقول في موضع "مررت برجل يقول ذاك: "كƎعرابه و ذلك قولك

  .اسم الفاعل في الموضع و يختلƻ عنه في اإلعراب  فالفعل المضارع يوافق

  :و يمكن التوضيƠ بالجدول التمثيلي التالي 

  التطابق اإلعرابي  التطابق الداللي  صنفها  الوحدات النحوية

  .ذاك يقولمررت برجل 

  ذاك قائلمررت برجل 

  

  فعل مضارع

  اسم الفاعل

X  

X  

-  

-  
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  : و يمكن التوضيƠ  بالشكل التالي 

  

        

  

  

  

  

  )22(الشكل 

و نǚحظ أّن السياق هو الذي يحدد الوحدات النحوية التي تتواتر في نفƩ الموضع، فتنزل  

بذلك منزلة بعضها البعض من خǚل إجراƇ االستبدال الذي يمكننا من تصنيƻ الوحدات النحوية 

إذا وقع خبرا « توزيعيا، فالفعل المضارع يضارع اسم الفاعل من حيث وقوعه في مواضعه و كذلك 

  .)1( »...كما صلƠ دخول الǚم على االسم...ألّن صلƠ دخول الǚم عليه

  ) 2(».أي لحاكم ﴾و إّن رّبك ليحكم بينهم  ﴿: و مثال دخول الǚم على الفعل المضارع قوله جلĊ ثناؤه « 

دخول  عل اسم الفاعل فيو الشاهد دخول الǚم على الفعل المضارع و في ذلك ضارع أي شابه الف« 

          أيضاعليه و يتضƠ ذلك عند ما يقع في خبر إّن كما في اآلية الكريمة، و هذا يشبه هذه الǚم، 

و لهذه المشابهة سمي الفعل مضارعا أي مشابها السم الفاعل و استحق "لحاكم بينهم  رّبكإّن :"  اقولن

  .)3( »هذا الفعل أن يكون معربا

مشبها باسم الفاعل ألنها لم تلحق ƹيره من األفعال، و هذا ما أكده ابن فهذه الǚم جعلت الفعل المضارع 

 ألنها لم تدخل قط على المعرب من األفعال بعدما استقر إعرابه و لوال شبهه باالسم «: الصفار بقوله 

  .)4( »... لم تدخل عليه كما قلنا، فهي نتيجة الشبه فمن عّدها موجب لǘعراب فهو ƹير مصيب

 - رحمه اهللا-أّما رأي سيبويه«: لرأي سيبويه في هذه الǚم التي تلحق الفعل المضارع مبّينا و قال أيضا

ألنها فرع عن الشبه و ما فرع عن الشبه  ،فلم يجعلها موجبة لǘعراب بل هي مّما أشبه الفعل بها االسم

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،74 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
  .Ɯ ،1 ƭ ،42 الكتاب: سيبويه -  2
  .28مكتبة اآلداب، القاهرة، ƭ  2002الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه، :د إبراهيم عبادةمحم -  3
  .Ɯ ،1 ƭ ،267السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  4
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Ƈل على االسم لذلك فالفعل المضارع محمو) 1( »...فهو شبه ألنه دخل فيه ما بابه أن يدخل في األسما

Ƈدخلت عليه مفاهيم اإلعراب و البنا.  

و نجد أن العǚقة وطيدة بين إعراب الفعل المضارع و الموضع لذلك تتبع سيبويه مواضعه 

ǚسم في وجوده في أية نقطة في التركيب، كما أّن الرفع ثابت له لكينونته لاإلعرابية ألنه مضارع 

 Ƈمواضع األسما.  

اب الفعل المضارع داخل نظام العǚقات التركيبية فيقع في موضع المبتدأ، و يحدد سيبويه إعر

يقول زيد ": فƋّما ما كان في موضع المبتدأ فقولك « : و مثال ذلك قوله... االسم المجرور و المنصوب

و ƹيرها من المواضع اإلعرابية، وانتهى سيبويه إلى أنه ال يقع في الكǚم إال حيث يقع ، )2(»..."ذاك

  .السم ا

      و قد تدخل على الفعل المضارع أدوات للجزم و النصب التي تختƭ به، فيكون مجزوما

 Ƈأو منصوبا و هذا الموضع له باألصالة، و يعتبر سيبويه رفع الفعل المضارع مغايرا لعلة رفع  األسما

موضع ينتصب فيه االسم  و من زعم أّن األفعال ترتفع باالبتداƇ فƎنƃه له أن ينصبها إذا كانت في« : فقال

   )3( »...و يجّرها إذا كانت في موضع ينجّر فيه االسم ولكنƃها ترتفع بكينونتها في موضع االسم

يتبين لنا أّن  ،و باعتماد إجراƇ االستبدال و عدم استقامة المعنى بوضع الفعل المضارع موضع االسم

    إن وجد الشبه بين الوحدات النحوية لكل وحدة نحوية خصائصها التركيبية و موضعها الخاƭ حتى و

      و يبّين لك أنها ليست بƋسماƇ أنƃك لو وضعتها موضع األسماƇ لم يجز ذلك أال ترǎ أنƃك « : قال 

  . )4(»...إن يضرب يƋتينا و أشباه هذا لم يكن كǚما: لو قلت

عدم استقامة و استخدم أيضا االستبدال العكسي بوضع االسم موضع الفعل المضارع ليبين  

  .دون ƹيرها من الوحدات " الفعل المضارع"المعنى، فهناك معاني تستلزم الوحدة النحوية 

: ة عليهمااب االسم الختƻǚ العوامل الداخلو قد بّين السيرافي الفرق بين إعراب الفعل المضارع و إعر

       م عامل ƹير لفظيمذهب سيبويه رفع الفعل بوقوعه موقع االسم و وقوعه موقع االس... «: قال 

 Ƈو الفعل مرفوع سوا ،Ƈير لفظي ال في أنه يرتفع باالبتداƹ في أنه عامل ،Ƈو منزلته منزلة االبتدا      

                                                                                                              

                                                 
  .Ɯ ،1 ƭ ،267 السفر األول من شرح كتاب سيبويه :ابن الصفار -  1
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             عه مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا ألّن وقوعه هذا الموقعكان االسم الذي وقع الفعل موق

      و لو كان إعراب الفعل يتبع إعراب االسم الذي وقع موقعه صار عامل االسم عامله .هو الرافع له

    )1( »... و ما يعمل في االسم ال يعمل في الفعل

ب الفعل المضارع ليƩ بمنزلة إعراب و من األدلة التي استخدمها سيبويه به ليثبت أّن إعرا   

  .االسم هو اختصاصه بمواضع ال تكون فيها األسماƇ، ألّن المعنى يستوجب الفعل المضارع 

هƃǚ يقول زيد ذاك : و من ذلك أيضا « : و نجده كثيرا ما يربط إعراب الفعل المضارع بالموضع قال 

  .  )2( »...على األفعالفيقول في موضع ذاك إالƃ أن من الحروƻ ما ال يدخل إال 

        و يرتفع الفعل المضارع في مواضع ال يقع فيها االسم حتى و إن كانت هذه المواضع

         "الفعل المضارع"فترك األصل و اختيرت الوحدة النحوية  ،"االسم"في األصل للوحدة النحوية 

 "        هƃǚ يقول زيد ذاك"« : قوله  فيها معاني مستكنة فيها ال نجدها في األسماƇ و من ذلك     ألن

ال يقول ذاك فينفي يقول، فيحضض السامع على القول فيجعل : ، ثم قال قائل"زيد يقول ذاك"و األصل 

و أخواتها للتحضيض و معناهن معنى األمر، ذكر الفعل لئǚ يزول معنى " هǚ"و  "ال، هƃǚ"مكان 

ففي الفعل معاني مستكنة فيه و مواضع خاصة ، )3( »...و الموضع موضع ابتداƇ  التحضيض و األمر

 Ơسمال تصلǚل .  

  االستبدال                                    

  البنيùùة السطحيùùة              هƃǚ يقول زيد ذاك

  التحويل                             ال يقول زيد ذاك

  يقول ذاكزيد             )لùاألص(البنية العميقة  

  

و قد أورد سيبويه أمثلة كثيرة عن إعراب الفعل المضارع و موضعه الخاƭ به رƹم مخالفة 

األصل أي ارتفاعه بوقوعه موقع األسماƇ، و لم يفصل بين اإلعراب و الموضع ألن حد الحركة 

كدت أفعل ذاك و كدت تفرƷ، فكدت فعلت و فعلت  ال تنصب : و من ذلك أيضا « : الموضع، قال 

                                                 
شرح كتاب سيبويه، تحقيق شعبان صǚح عبد الرحمن محمد عصر، مراجعة حسين نصار، دار الكتب  :السيرافي -  1

  .Ɯ9 ƭ ،187 ،2006و الوثائق القومية، القاهرة، 
  .Ɯ3 ƭ ،09الكتاب، : سيبويه -  2
  .Ɯ ،9 ƭ ،188 شرح كتاب سيبويه: : السيرافي -  3
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               بمنزلتها في كنت إال أّن األسماƇ ال تستعمل في كدت اهاهناألفعال و ال تجزمها و أفعل 

فاألصل في هذه المواضع أن تكون لǚسم فترك األصل و اختير الفعل المضارع )  1( »...و ما أشبهها

  .في هذه التراكيب ألن المعنى يستلزم ذلك

ا يلزم فيه الفعل فاألصل فيه االسم و إنƃما ألزموا فيه الفعل ألنه أريد فعل و نحو ذلك مّمأو أّما كدت « 

 "كدت أفعل كذا": به الداللة بصيغة الفعل على زمانه أو مداناته و قرب االلتباƩ به و مواقعته فƎذا قلت 

       ولكنك رمته و تعاطيت أسبابه  ،فلست بمخبر أنك فعلته و ال أنك عريت منه عري و لم يرمه

         فكƋن أفعله حّدا انتهيت إليه  "كدت أفعله": لم يبق بينك و بينه شيƇ إالƃ مواقعته، فƎذا قلت تى ح

و على حّد فعله و لفظ كدت أفعل أدلĊ على حقيقة  "كنت مقاربا لفعله": فيه، فكƋنك قلت    و لم تدخل

           عǚ بلين العامل اإلعراب، فحد الكǚم المعنى لذلك نجد تفا )2( »...حضر في اللفظأالمعنى و 

  .و الموضع 

   فتقول" ذا"و تقول في التعجب ما أحسن زيدا و ال يكون االسم في موضع «: و مثال ذلك أيضا قوله 

ألن أحسن فعل ماضي يدل لفظه «، فالمعنى ال يحسن إال بذكر الفعل في التعجب )3( »...ما محسن زيدا

    .)4( »...ستقراره فيه يستحق التعجب و محسن ال يدل على ذلكعلى استقرار الحسن فيه الذي با

2-5-1-  Ʊعل المضارƻال Ʋالنحاة في راف ƅآرا:  

و لكنها ترتفع بكينونتها « يرتفع الفعل المضارع عند سيبويه و البصريين لوقوعه موقع االسم    

فعلى قول سيبويه و سائر  ...«: ، و قد شرح السيرافي مذهب البصريين بقوله)5( »... في موضع االسم

   البصريين يرتفع لوقوعه موقع االسم ال لمضارعته االسم، و قد توهم أبو العباƩ ثعلب على سيبويه

             أنه يرفع الفعل لمضارعته االسم و تبعه على هذا التوهم أصحابه و لم يفهموا مذهب 

              اب الذي فيه الرفع و النصب و أّن المضارعة أوجبت للفعل استحقاق اإلعر ...البصريين

  . )6(»...و الجزم
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            ، فعنده و من تبعه أن الخلو)1( »يرفع مجردا عن الناصب و الجازم« أّما الفراƇ فيرǎ بƋنه 

  .من الحروƻ الناصبة و الجازمة هو الذي جعله مرفوعا 

         وضحا حقيقة رفع الفعل المضارعو رّد عليه السيرافي مبّينا وجه الصحة عند البصريين و م

و قول البصريين في رفع الفعل المضارع قول صحيƠ و ترتيب ƹير مدخول ألنهم بدأوا « : قال 

بالرفع الذي هو أول اإلعراب فجعلوا له سببا ال يتعلق بغيره و ال يخرƜ الرفع عن ترتيبه، و قول 

رفع أول أحوال الفعل فƎذا رفعناه من قبل وجود الفراƇ في ذلك قول مدخول ƹير صحيƠ، و ذلك أّن ال

المنصوب و المجزوم فǚبد من حال مقترنة به تستوجب له الرفع ƹير منسوبة إلى شيƇ لم يكن 

  . )2( »...بعد

  : و رّد أيضا قول الكسائي و أتباعه الذين اعتبروا أّن الفعل المستقبل يرتفع بالزوائد األربع بقوله

  : ن وجهين و هذا القول يفسر م« 

أّن هذه الزوائد من نفƩ : أحدهما أّن هذه الزوائد موجودة في حال النصب و الجزم و الوجه اآلخر  -

     .)3( »...الفعل و تمام معناه و ال تنفصل منه في لفظ و ال في معنى ينفرد به فكيƻ تعمل فيه

مة ظاهرة إذا كان صحيƠ فالفعل المضارع يرتفع لوقوعه مواقع االسم و عǚمة رفعه في الواحد ض

  .اآلخر و ضمة مقدرة إن كان معتدل اآلخر 

  : األفعال الخمسة  -2-5-2

       واعلم أن التثنية إذا لحقت األفعال المضارعة عǚمة للفاعلين لحقتها ألƻ«  :قال سيبويه 

آخر  "يفعل" هذا البناƇ فتضم إليه "يفعل"و نون و لم تكن األلƻ حرƻ اإلعراب ألنك لم ترد أن تثني 

          و لم تكن منونة و ال يلزمها الحركة ألنها يدركها الجزم ،ولكنك إنما ألحقته هذا عǚمة للفاعلين

في الواحد ƹير حال  "يفعل"فكما كان حال  ،و السكون، فيكون األول حرƻ اإلعراب و اآلخر كالتنوين

رفع ثبات النون لتكون في التثنية عǚمة للرفع االسم و في التثنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في ال

  .  )4(»...ع حرƻ اإلعرابنكما كان في الواحد إذا م

  

  

                                                 
، منشورات 2003الطبعة الثانية  النحو الكوفي من خǚل معاني القرآن للفراƇدراسة في  :أحمد المختار أحمد ديرة -  1

Ɯ،Ʃمية العالمية، طرابلǚ2جمعية الدعوة اإلس  ƭ،74..  
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ذكر سيبويه في هذا النƭ إعراب الفعل المضارع بثبوت النون إذا اتصل به ضمير التثنية في حال 

  .تفعǚن، يفعǚن، تفعلون، يفعلون، تفعلين: الرفع في خمسة أفعال هي 

بويه هذه األلƻ التي تتصل بالفعل المضارع ضميرا في محل رفع فاعل ألنه تقع موقع و اعتبر سي

لكل فعل فاعل فلما لم يخلو الفعل «  :االسم عكƩ الذين اعتبراها داللة مؤذنة على التثنية، قال السيرافي

  .)1(»...عǚمةمن الواحد لم يحتƝ إلى عǚمة له، و لما جاز أن يخلو من االثنين أو الجماعة احتاƜ إلى 

التي تعد بدال  "الزيدان": و هذه النون في الفعل عǚمة للرفع و ليست بمنزلة النون في األسماƇ مثل « 

       ، فحرƻ اإلعراب هو ثبوت النون في الرفع ألن به يتم معنى الكلمة )2( »من الحركة و التنوين 

ا حذفوا الحركة في الواحد و وافق النصب فƋثبتوها في الرفع و حذفوها في الجزم كم« : و قال أيضا 

Ƈكما وافق النصب الجّر في األسما ƻألن الجزم في األفعال نظير الجّر ،الجزم في الحذ              

Ƈ3(» في األسما(.  

       أن حمل النصب على الجزم  ليبينقابل بين الوحدتين النحويتين االسم و الفعل المضارع  هفسيبوي

  .في االسم، ألنه إعراب خاƭ بكل وحدة  رع نظير حمل النصب على الجّرفي الفعل المضا

     أثبتوها في حالة الرفع  ،يعني النون ألنها إعراب« : و قد شرح ابن الصفار قول سيبويه

كما : حذفوها في الجزم قلت : و قوله  ،أال ترǎ أنها نظيرتها ألنها إعراب ،كما أن الضمة تثبت

فلما كان شƋنها في الرفع الثبات و في الجزم  ،ألّن الجزم موضع الحذƻ ،لجزمفي ا  يحذفون الحركة

ƻو اإلثبات ،حذ ƻله فرجة ثالثة بين الحذ Ʃو النصب و لي Ƈفلم يكن بد من حمله على أحدهما  ،جا

، فثبات النون في الفعل المضارع يقابل ثبات الضمة في االسم و جزم )4(»...ثروا حمله على الجزمƉف

      إعراب مختƭ بمحله ال يكون إال فيه « المضارع يقابل الجّر في االسم ألّن كل واحد منهماالفعل 

  )5( »و ال ينتقل

و في األمثلة التي ذكرها سيبويه نجد أنه قد استهلƃها بمثال رفع الفعل المضارع ألنه األصل ثم ثنى 

  .)ǚ« )6ن، و لم يفعǚ و لن يفعǚهما يفع« : بالجزم و أخيرا النصب ألنه محمول على ما قبله قال 
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  و إن كان األصل  "لن"كما نǚحظ ذكره للعوامل التي تؤثر في الفعل المضارع فينصب مثل  

  ".لن، كي و إذن" مع وجود حروƻ أخرǎ ناصبة و هي " أّن"في حروƻ النصب 

          األفعال في  أّما الحروƻ الجازمة لفعل واحد فقد ذكرها سيبويه في باب ما يعمل 

      في النهي "ال"، و " لċفعلي": التي في األمر و ذلك قولك  "الǚم"و  "لّما"و  "لم"و ذلك « :  فيجزمها 

  .)1( »..." ال تفعلċ": و ذلك قولك 

  : موضعينب يتميز المضارعفالفعل 

  .موضع خاƭ بهذا الفعل فحسب و هو الذي يلي النواصب و الجوازم فينصب أو يجزم -

 .موضع إعرابي بمنزلة االسم ال تسبقه عوامل األفعال فيرتفع لكينونته في موضع االسم و   -

         و يجعل حكمه اإلعرابي ،و يواصل سيبويه تتبعه للفعل المضارع في جميع أحواله في التركيب

الفرع  إذا اتصل به ضمير الجمع في الرفع أو النصب أو الجزم على حّد اتصاله بضمير االثنين، فيحمل

واو  و كذلك إذا لحقت األفعال عǚمة للجمع لحقتها زائدتان، إالƃ أّن األولى« : على األصل قال 

       و نونها مفتوحة بمنزلتها في األسماƇ كما فعلت ذلك ،مضموم ما قبلها لئǚ يكون الجمع كالتثنية

  .)2( »..."لن يفعلوا"و "لم يفعلوا"و  "هم يفعلون": و هو قولك ...في التثنية

   فالفعل المضارع إذا لحقه ضمير الفاعلين فƎنه يرفع بثبوت النون و ينصب و يجزم بحذفها، و كذلك

و كذلك إذا لحقت «: فƎنه يرفع بثبوت النون و ينصب و يجزم بحذفها قالإذا اتصلت به ياƇ المخاطبة 

            دة التي قبلها بمنزلة الزيادةإالƃ أّن األولى ياƇ و تفتƠ النون، ألّن الزيا ،التƋنيث في المخاطبة

  .)3( »... "لن تفعلي"و  "لم تفعلي"، و "أنت تفعلين": و ذلك قولك...في الجمع التي

  :التوكيد الخفيفة و الثقيلة قال  االفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون ىو يبن

و ال تحذƻ ألنها تفتحها ألنها نون جمع،  و" لم يفعلن"و  "لن يفعلن"و  "هّن يفعلن": و ذلك قولك« 

  )4( »..."أكلوني البراƹيث" : عǚمة إضمار و جمع في قول من قال
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               كان  ،هذا الفعل عندما لحقه هذا الضمير أّنو ذلك « : و قد علƃل ابن الصفار بناƇ الفعل المضارع فقال 

                مفقودة هناة لعلƃ "ضربت"ه إنما سكن ما قبل الضمير في الفعل الماضي نحو ألن ،حقه أال يسكن ما قبله

 ǎلهذا التسكين في الفعل المضارع وجه سو Ʃو هي توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فلي

ه أيضا باالسم و كان فيه شبمجرد الحمل، فلما حمل عليه في أّن سكن آخره أشبهه، فلما أشبه المبني 

  .)1( »...من البناƇ و لم يلتفت لشبهه باالسمحمله على أصله 

   في البناƇ ألن األصل في الفعل هو البناƇ فكان أقوǎ  فحمل الفعل المضارع على الماضي 

                و إلى هذا ذهب أبو النصر القرطبي، من الشبه باالسم، لذلك رّد ألصله و حمل عليه

        يريد أّن النون كƋنها من نفƩ الفعل: كان مبنيا على العǚمة، قال  "يقمن النساƇ":  قلت إذا« : قال 

في فعل جمع مؤنث كما بني فعل  و إنما بني هذا الفعل إذا لحقته النون ،و كƋن الفعل ال يستغني عنها

      لنون الثقيلة و الخفيفة و لذلك بني فعل الواحد مع ا ،و هو متحرك كما أنه متحرك ألنه فعل مثله

  .)2(»...إالƃ أّن فعل الواحد مبني على الفتƠ فليƩ تشبيه الفعل بƋبعد من تشبيه الفعل باالسم

ثم يحمل الفعل ) الفعل(فاألولى مشاكلة الفعل المضارع للفعل الماضي ألنهما ينتميان إلى نفƩ الفئة 

الفعل المضارع  ىهيم البناƇ و اإلعراب، و يبنالمضارع على االسم في اإلعراب لذلك جرت عليه مفا

: و ألنها قد تبني مع ذلك على الفتحة في قولك « : أيضا إذا اتصلت به نونا التوكيد و مثال ذلك قوله 

  .التوكيد الخفيفة أو الثقيلة  ي، فيبطل إعراب الفعل المضارع بدخول نون)3( »... "هƃǚ تفعلّن"

حرƻ عتل اآلخر فƎنه عǚمة رفعه ضمة مقدرة و يجزم بحذƻ أّما إذا كان الفعل المضارع م

و اعلم أّن اآلخر إذا كان يسكن في الرفع حذƻ في الجزم لئǚ يكون الجزم بمنزلة « : العلƃة قال سيبويه 

          "لم يغزŃ"، و "ĉلم يرم": الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة و نون االثنين و الجمع، و ذلك قولك 

  .)4(»..."يخشى "و "يغزو"و  "هو يرمي": و هو في الرفع ساكن اآلخر  تقول  "Žƫلم يخ"و 

 ƻكانت ظاهرة أو مقدرة، و حرو Ƈمة األصلية في اإلعراب سواǚفالحركة اإلعرابية هي الع

 Ʃمة اإلعراب حتى و إن كان حرفا من نفǚبمنزلة ع ƻاإلعراب فرع عنها، و أحيانا يكون الحذ

  .و الحركة تدل على الحرƻ المحذوƻ " لم يرمƁ"، "خŽƫلم ي": الكلمة مثل 
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        و على قول  ،مƋخوذةمنه و ذلك أّن الحركة  ،ألّن الحرƻ مشبه للحركة« : قال السيرافي 

 .كما ال يدخل الحركة حركة ،هو حركة مشبعة، و مع ذلك كان في حال الرفع ال يدخله حركة: بعضهم

 ƻما يصادفه من الحركاتفلما أشبه الحركة، و الجزم يحذ، Ƈحذفت هذه الياÝ  إذ كانت بمنزلة الحركة

، فعǚمة رفع الفعل المضارع المعتل اآلخر )1( »...كما يكون حذƻ الحركة جزما ،فكانت حذفها جزما

عǚمة الرفع ضمة محذوفة استثقل اللفظ « : ضمة مقدرة في آخره لعلة االستثقال و أكّد السيرافي بقوله

 Ƈ2(»...قبلها ضمة و النية فيها الحركة "واو"أو  ،قبلها كسرةبها على يا(.  

       و ألمن اللبƩ بين الرفع و الجزم حذƻ حرƻ العلة في الجزم قياسا على حذƻ النون في التثنية

      )3( »فحذفوا كما حذفوا الحركة و نون االثنين و الجميع« : و يتجلى هذا في قول سيبويه  و الجمع

     فألمن اللبƩ خولƻ في اإلعراب   ،)4( »حذƻ في الجزم لئǚ يكون الجزم بمنزلة الرفع « : و قوله 

       يعني حذƻ الساكن عǚمة للجزم ألنهم« : في حالتي الرفع و الجزم و يتجلى هذا المعنى بقوله 

             لو اقتصروا على حذƻ الضم المقّدر الستوǎ لفظ الجزم و الرفع فحذفوا شيئا ليفرق بينهما

  .، فاإلعراب أصل في االسم و الفعل المضارع محمول عليه )5( »...في اللفظ

  :  اإلعراب و الضرورة الشعرية -2-6 

ألنه « قد يخرƜ الشاعر عن أصل نظم الكلم و قواعده، فيضع الكǚم في ƹير موضعه األصلي     

شبهونه بما ينصرƻ من األسماƇ يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكǚم من صرƻ ما ال ينصرƻ، ي

  .)6( »... ألنها أسماƇ كما أنƃها أسماƇ و حذƻ ما ال يحذƻ، يشبهونه بما قد حذƻ و استعمل محذوفا

و المعنى هو المتحكم في الظواهر النحوية و قد راعاه سيبويه في تخريجه للكثير من األحكام النحوية   

 ة إالƃ وحدات دالة على مختلƻ المعاني التي يؤديهاو ما الحركات اإلعرابي ،ألن حد الكǚم المعنى

  . المتكلم 
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  : ث بن نهبكرو من ذلك قول الحا

  )1( و مختبط مّما تطيƠ الطوائƠ***   ليبك يزيد ضارعņ لخصومة 

        فبدأ بفعل لم يسّم فاعله ثم أتى بالفاعل بعد أن بني الفعل بناƇ ما لم يسّم فاعله، و كان الوجه « 

ليبك يزيد ضارع، و تقدير الرفع في الثاني و هو ضارع ليبكيه ضارع لخصومه، و ذلك أنƃه : قولأن ي

ضارع لخصومه يعني من أمره : ليبك يزيد، دلĊ هذا الفعل على أنه أمر قوما يبكونه، فقال : لما قال 

  .)2( »...بالبكاƇ و أمر ليبكيه

    لدليل على تذوقه للغة العربية و رƹبته في الكشƻللتراكيب ليله حتفي و اعتماد سيبويه المعنى منهجا 

عن أسرار نظامها، و أحيانا يعمد إلى حذƻ األخير من الكلمة و هو موضع تعاقب الحركات و يكتفي 

  : بالحركة التي قبله كدليل عليه، و من ذلك قول الشاعر 

  )3( دوامي األيد يخبطن الّسريحا*** رت بمنصلي في يعمǚت ùفط

  »دوامي األيدي « مي األيد هو فƋصل دوا

       فسيبويه يجيز في الشعر ما ال يجيزه في الكǚم من تغيير بعض الكلم عّما كانت عليه 

  .في األصل، و قد استند إلى القراƇات القرآنية، ألّن اإلعراب وجد في ظلها

و ذلك Ý للضرورة و القول عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركات اإلعراب« : قال أبو سعيد 

و خطه و كتابه في المصحƻ بنون واحدة           ﴾مالك ال تƋمنƃا على يوسƻ ﴿: أنƃا رأينا القراƇ قد قرؤوا 

ƹيره مّما تذهب فيه حركة اإلعراب لǘدƹام، فلّما كانت في هم النحويون في جواز اإلدƹام فيه و قو واف

صارت أيضا ذهاب الضمة و الكسرة طلبا  ،خفيƻبها لǘدƹام طلبا للت ذهابها حركة اإلعراب يجوز

Ƌبقول من ي Ʃو لي ƻن تذهب منه الحركة اإلعراب معنى ،ذلك بىللتخفيƋفساده ب Ɲو يحتÝ  امƹألّن اإلد

  )4( »أيضا يذهب حركة اإلعراب

حكي « : و استدل السيرافي على جواز ذهاب حركة اإلعراب مما ورد في تفسير القرطبي 

          قال أبو العباƩ" بالسكون و حذƻ الضمة من الراƇ لثقلها، " يƋمرńكم"رأ عن أبي عمرو أنƃه ق
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ال يجوز هذا ألّن الراƇ حرƻ اإلعراب و إنما الصحيƠ عن أبي عمرو أنƃه كان يختلƩ "  و" المبرد 

  .)1( »..."الحركة

      حذƻ حركات اإلعراب في الشعر و ƹيرها من الضرورات ألّن المعنى  سيبويه أجاز و

ƻالحذ ƇجراƎب Ċفاإلعراب معنى و ما الحركات اإلعرابية إال صورا دالة عليه، و قد أورد  ،ال يختل

أمثلة كثيرة عن الضرورات التي تجوز في الشعر و ال تجوز في الكǚم نكتفي بذكر بعضها، فمن ذلك 

  : قول الشاعر 

  )2(   و جنƃاتĆŉ و عينا سلسبيǚ***  الحين لهم جزاù  Ƈا الصùùدنùوج

وجدنا ": و إنƃما فعل هذا و استجازه ألنه حين قال « عطفا على الجزاƇ " جنات"فوجه اإلعراب هو رفع 

Ƈات و ما بعدها "الصالحين لهم جزاƃضمر وجدنا و نصب به، جنƋلهم ف Ƈعلى أنه قد وجد الجزا Ċ3( »دل(  

النصب  اختيرد الجزاƇ لهم لذلك فالتقدير وجدنا لهم جنات و عينا، فالعامل المضمر دلĊ على معنى وجو

  .و ليƩ وجه الرفع و إن كان هو األصل 

        و أحيانا يرجƠ وجها إعرابيا عن وجه آخر ألن المتكلم يريد معنى معينا، فاإلعراب هو المبين

  : عن قصد المتكلم، و من ذلك قول الشاعر 

  اùالم الحياتň منه القدمùقد س

  )4( األفعوانł و الشجاعا الشجعمùا

قدميه و صǚبتهما، و أّن الحيات ال يعملن  ةحمل األفعوان على المعنى و ذلك أنه يصƻ رجǚ بخشون«

سالمت : فيهما، و أنها قد سالمتها و إذا سالمت الحياة القدم، فالقدم أيضا قد سالمت الحيات فكƋنه قال 

  .اإلعراب هو الرفع، و إن كان وجه على المعنى ل، فهذا اإلعراب حم)5( »القدم األفعوان 

      فƎنما نصبت األفعوان و الشجاع ألنه أراد « : ابن السيرافي معنى النصب   و قد شرح 

أّن القدم هنا مسالمة كما أنها مسالمة فحمل الكǚم على أنها مسالمة يريد أن نصب األفعوان و ما  بعده 

  .)6( »على معنى الكǚم   بƎضمار فعل محمول

                                                 
  .  Ɯ،1 ƭ ،174 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
  .  Ɯ ،1 ƭ ،346 الكتاب: سيبويه -  2
  .  252رورة، ƭ ما يحتمل الشعر من الض :السيرافي -  3
  .  Ɯ ،1 ƭ ،344 الكتاب:سيبويه -  4
  .  -Ɯ ،5 ƭ ،57 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  5
 محمد الربƠ هاشم، الطبعة األولى شرح أبيات سيبوبه، تحقيق زبان ،محمد بن يوسƻ بن المر: ابن السيرافي -  6

  . بيروت  ، يلج، دار ال1996
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          عليل إعراب الوحدات النحوية لتضمنها معاني مختلفة تؤثر في الموضع و اهتم سيبويه بت

و من ذلك تعليله جزم الفعل المضارع بعد جواب األمر، النهي و االستفهام أو التمني أو العرض ألّن 

ني ائت": فƋّما ما انجزم باألمر فقولك « : قال  يةهذه السياقات التي يرد فيها تتضمن معنى إن الشرط

   ".آتك

          :فقولك ، وأّما ما انجزم باالستفهام"ن خيرا لككال تفعل ي": و أّما ما انجزم بالنهي فقولك           

ليته  "و "أشربه Ƈأال ما": و أما ما انجزم بالتمني فقولك  "أين تكون أزرńك Þ"و   "Þ أال تƋتيني ألحدĊłثƅك"

ƅثĊł1( »..."صب خيراأال ت": ض فقولك و أما ما أنجزم بالعر ".ناعندنا يحد(  

، فلذلك "إنń"هذه األوائل كلƃها فيها معنى  إّن« : و قد علƃل الخليل سبب جزم الفعل المضارع بقوله  

           :و إذا قال  ،"آتك إنń يكن منك إتيانņ" :، فƎّن معنى كǚمه"ئتني آتكا": انجزم الجواب، ألنه إذا قال 

"ńكأين بيتك أزر"Ƌرك": نه قال ، فكŃ2( »..."إن اعلم مكان بيتك أز(.  

فالفعل  المضارع يجزم إذا كان في موضع جواب األمر، النهي، االستفهام أو التمني أو العرض ألنها   

  .هذه المواضع متضمنة معنى الشرط

و االستفهام و التمني و العرض   جزم جواب األمر و النهي« :و هذا ما وضحه السيرافي بقوله  

        إّن األفعال التي تظهر بعد هذه األشياƇ :  ي ذلك كله، و الدليل على ذلك قولالشرط ف ماربƎض

و العارض، و ليست   هي ضمانات يضمنها و يعد بها اآلمر و الناهي و المستفهم و المتمني إنما 

الضمان  إن كان وجد وجب: بضمانات مطلقة و العدات واجبة على كل حال، و إنما هي معلقة بمعنى

       المƋمور  لم يلزم اآلمر أن يƋتي "ئتني آتكا ":و العدة، و إن لم يوجد لم يجد، أال ترǎ أنه إذا قال 

  .)3( »...إال بعد أن يƋتيه المƋمور

فسياقات األمر و النهي و االستفهام و التمني و العرض تغني عن ذكر الشرط و الجزم فيها من باب 

  .)4( »...مسامحة في اللفظ  و اتساع  و هذا من سيبويه «التوسع 

  

  

  

                                                 
  .  Ɯ ،3 ƭ ،108الكتاب :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،3المصدر نفسهƭ ،108  - 109  .  
تحقيق صǚح رواǎ، مها مظلوم خضر، مراجعة محمد عوني عبد الرؤوƻ، دون  ،سيبويه كتابشرح : يرافيالس -  3

  . Ɯ10 ƭ ،122 ،2006طبعة، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، 
  .  Ɯ،10 ƭ ،123المصدر نفسه -  4
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         و قد يستخدم سيبويه علƃة النية مخالفة لألصل لتخريƝ حكم إعرابي يستقيم به المعنى 

  :و من ذلك قول الفرزدق 

  إليŊ و ال ديńنĆż بها أنا طالبه***و ما زرت سلمى أن تكون حبيبة

عطفا على موضع المصدر  "دين"لذلك جّر  أي تقدير الǚم في أن تكون، و « :و الشاهد فيه 

  .، فنجد ارتباطا بين اإلعراب و المعنى )1( »...المجرور

  :المعنǍ و دǗلة الحركات اإلعرابية  -2-7

اهتم سيبويه بالعامل ألنه المولد للمحǚت اإلعرابية، فهو الذي يحدد سياق الموضع و صورة     

ية هي نƭ في حالة اإلعراب، و هي أيضا نƭ في الموقع ألّن العǚمة اإلعراب« الحركة و وظيفتها، 

  .)2( »... اإلعرابي إذا ما راعينا أنها جاƇت لتمييزه عّما ما يلتبƩ مما يجيƇ معه

بعضها في لتراكيب النحوية في المتتالية اللغوية إلى تƋثير مستويات اللغة المختلفة و تفطن في تحليله ل

         في باب ما يكون" و من ذلك قوله ،في المستوǎ الدالليمثل تƋثير المستوǎ الصوتي  ،البعض

       إذا أردت معنى أنه كامل "أبوه  رجلĆ مررت برجلĆ": و مثل ذلك قولك « :  "من األسماƇ صفة مفردا

، تريد رجŹǚ "أبوه مررت برجلĆ رجلą": و جّره كجّر أسد، و قد تقوله على ƹير هذا المعنى، تقول 

، فمعنى حركة الجّر هو الكمال، أّما معنى الرفع فهو الداللة على الواحد  ) 3( »... ثر من ذلكواحدŅا ال أك

  .المفرد

            و للعǚمة اإلعرابية دور أصيل في تحديد وظيفة الوحدة النحوية في التركيب مثل قول 

كما ارتفع في ذهب، و شغلت  اهاهن، فعبد اهللا ارتفع " اهللا زيدŅا ضرب عبدŃ": و ذلك قولك « : سيبويه 

  .)4( »... ضرب به كما شغلت به ذهب و انتصب زيد ألنه مفعول تعدǎ إليه فعل الفاعل

  .لية، و الفتحة دلت على المفعوليةدلت على الفاع " ضرب عبد اهللا زيدŅا"في جملة " عبد اهللا"فالضمة في 

  زيùدŅا ضرب عبدŃ اهللا                                          

  الفعل      الفاعل  المفعول به                                        

  

  

                                                 
  . Ɯ ،3 ƭ  ،29 الكتاب :سيبويه -  1
  .  225النظرية اللغوية في التراث العربي، ƭ  :محمد عبد العزيز عبد الدايم -  2
  .  Ɯ ،2 ƭ ،29الكتاب :سيبويه -  3
4  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،34 .  
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فهذه العǚمات وسائل إيحائية نشعر من خǚلها بوظيفة الكلمة فهي وال شك نموذƜ مثالي للترابط « 

  )1( »...اإلشكال الذي يحصل في عقل المتكلم  ناإليحائي بي

التي تشمل العǚمات اإلعرابية و أصوات البنية الداخلية للمفردة و تتبع سيبويه العǚمات الصوتية 

اللغوية، والحظ التفاعل القائم بين النظام الصوتي و الصرفي  وصوال إلى النظام النحوي و الداللي 

  .فƋحاط بمستويات اللغة و العǚقة القائمة بينها

ريق بين زمن و آخر مثل داللة و من المعاني الفرعية للعǚمة اإلعرابية أنها تعد سمة للتف 

            ن هذه الدالالت ، و يبّي"على الوقوع"و داللة الرفع  "عدم الوقوع"النصب في الفعل على 

 "لو شتمني لوثبت"أن : ، إذا لم يكن الوثوب واقعا و معناه "حسبته شتمني فƋثبŊ عليه": و تقول« : بقوله 

، و األمثلة التي )2( »..."ألست قد فعلت أفعل": هذا بمنزلة قولك  له، و إن كان وقع فليƩ إال الرفع ألّن

" أوردها سيبويه كثيرة نكتفي بذكر بعضها، و من ذلك اسم الفاعل الذي يدل على معنى الفعل المضارع 

هذا ضاربņ زيدŅا فمعناه : و ذلك قولك « كان منونا فيعمل عمله و ينصب االسم بعده، " زمن االستقبال

  .)3( »... ثل هذا يضربŃ زيدŅا ƹدŅاو عمله م

      فƎذا أخبر أّن الفعل« : أما إذا كƃƻ تنوينه فƎنه يضاƻ إلى ما بعده فيدل على الزمن الماضي، قال

  .)4( »... ةألبتقد وقع وانقطع فهو بغير بالتنوين 

                داللة الرفع على الثبوت و االستقرار مثل قول: و من دالالت الحركات اإلعرابية 

، و إنما كان الرفع في هذا الوجه، ألّن هذه "له رأيņ األصƇǚ"و "له علمņ علمŃ الفقهاƇ  "...« :سيبويه 

خصال نذكرها في الرجل، كالحلم و العقل و الفضل، و لم ترد أن تخبر بƋنك مررت برجل في حال 

          ل ذلك خصلة قد استكملها تعلƃم و ال تفهم، و لكنك أردت أن تذكر برجل بفضل فيه، و أن تجع

         كƋنك "له علم علمł  الفقهاƇ": و إن شئت نصبت فقلت ..."له حسب حسب الصالحين ":كقولك 

داللة على ثبوت " علمņ بالرفع" ùف) 5( »...مررت به حال تعلم و تفقه و كƋنه لم يستكمل أن يقال له عالم

    لة على معنى تجدد الصفة و حدوثها، فداللة الرفع يختلƻ دال" علم بالنصب"الصفة و استقرارها، و 

  .عن داللة النصب 

                                                 
  .  ƭ ،250  المنهƝ الوصفي في كتاب سيبويه :نوزاد حسن أحمد -  1
  .  Ɯ ،3 ƭ ،36الكتابسيبويه،  -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،164  .  
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،171  .  
5  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،428  .  
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         إّما أن يكون بدال من األول كƋنه: إنما يرفع الثاني على أحد الوجهين «: قال السيرافي     

علم  علم هو ":أو على إضمار هو و ما أشبهه، كƋنه قال  "له حسب الصالحين "و "له علم الفقهاƇ": قال

Ƈقد ثبت فيه فصار بمنزلة السيد و الرجل"الفقها Ƈو إنما فرق بين هذا ...و كان االختيار الرفع ألنه شي

  .)1( »...الباب و الباب األول ألن األول شيƇ لم يثبت و إنما يعالƝ عمله

 و يدلك« : النصب التجدد بقوله أيضا داللة  الثبوت وهي و يؤكد سيبويه على أّن داللة الرفع 

     و لو أرادوا أن يدخل نفسه في الدين و لم يستكمل"له شرĈŻƻ و له دين و له فهم ": على ذلك قولهم

يتدين و ليƩ بذلك و يتشرƻ و ليƩ له شرƻ و يتفهم و ليƩ له فهم، فلما كان : أن يقال له دين، لقالوا 

فمعنى  )2( »".علم علم الفقهاƇ  له": هذا اللفظ الذين لم يستكملوا ما كان ƹير عƜǚ بعد النصب في قولهم

              االستقرار و الثبوت يدل عليه الرفع و يستبعد النصب في أن يكون داال على هذا المعنى 

        يقال ذلك ،" فهم  األدباƇ "و "حسب حسب الصالحين"و  "له علم علم الفقهاƇ":يعني أّن قولهم « 

، إنما هو معالجة "أمر به فƎذا له صوت صوت لحمار ":ولنا فيه فهم مستقر، فبعد النصب فيه ق  لمن

       إال أن المفهوم ...علم، تعلم، و تفهم و تعالم لجاز النصب، : و إخراجه و لو أراد بقوله    للصوت

              من كǚم الناƩ و ما جرت به عاداتهم أن ذلك مدح للمذكور و حصل به بما يستقر فيه من العلم و الفهم 

  )3( »...و ƹير ذلك

              و الرفع « : فالرفع يدل على الثبات في الموضع و عدم اإلبدال و التغيير و من ذلك قوله 

         ألنه اسم هو لألول و من سببه  "رأيت زيدŅا أبوه أفضل منه": في هذا أعرƻ ألنهم شبهوه بقولك 

  )4(»...هو المبتدأ اكما أّن اآلخر هاهن له و من سببه و اآلخر هو المبتدأ أّن هذا كما

            "رأيت متاعك بعضŃه أحسن من بعض"« : ه بقوله نو قد شرح السيرافي معنى الرفع و بّي

و إنما صار االختيار الرفع ألنك إذا رفعت ،"رأيت متاعك بعضłه أحسن من بعض": أجود من قولك

            نوي في شيƇ من الكǚم إذا كان مرفوعا تغيير فلست تنوي إطراح المتاع و إبدال ƹيره، و ال ي

  )5( »...في ترتيبه و وضعه و إذا كان منصوبا فقد أبدل الثاني من األول و اعتمد بالحديث عن الثاني

      

  

                                                 
  .  Ɯ ،5 ƭ ،136 شرح كتاب سيبويه: السيرافي  -  1
  .  Ɯ ،1 ƭ ،428 الكتاب: سيبويه -  2
  . Ɯ  ،5 ƭ ،136 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  3
  .  Ɯ ،1 ƭ ،207 الكتاب: سيبويه -  4
  .  Ɯ ،4 ، ƭ48 شرح كتاب سيبويه: السيرافي  -  5
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 و أّما الرفع فعلى أنه جعل ذلك أمرŅا ثابتا « : قوله بو يؤكد سيبويه على أّن الرفع يدل على أمر ثابت 

             "مقدم رŃهذا خي": فكƋنه قال  ،د أن يحمله على الفعل و جعله مبتدأ أو مبنيا على مبتدأو لم ير

مبرور "و  "مصاحبņ معان": من ثم قالوا " و ما سّر خيرņ هذا "و  "ونادعشرō ل"و  "هذا خيرņ لنا"و 

  )1( »..."مƋجور

ا قŹرłفŽ أوł" «: ال و من ذلك قوله أّما النصب فƎنه يدل على االنتقال و التغير من حال إلى ح

Űłا من حبŅأي"  خير: "łأو ſأفرقŹك فرقŅا خيرŭłا من حب  Þ"  ما حمله على الفعل ألنه سئل عن فعلهƃو إن

       ما انتصب على هذا النحو على أنه يكون الرجل في فعل فيريدإو ... على الفعل الذي هو عليه فƋجابه

  .)2( »..."فرقا أوł"ل بƉخر، فمن ثم نصب أن ينقله أو ينتقل هو إلى فع

          ن قيمتهما في السياقفسيبويه يستخدم إجراƇ التقابل بين حركتي الرفع و النصب ليبّي

               ألن الحركات اإلعرابية وحدات دالة على معاني مختلفة في السياق كالثبات و االستقرار 

و ما ينزل منزلتها، فالعǚمة  "االسم"لمتعاقبة على الوحدة النحوية و ƹيرها من المعاني ا ... و االنتقال

       اإلعرابية ترتبط بالعامل و الموضع و بالوظيفة النحوية، ألنها تبين مواقع الوحدة النحوية المتغيرة

 ألن االسم يتميز بحركة حرة في التركيب و تتغير معانيه عند انتقاله من نقطة إلى نقطة  في السياق 

  .في التركيب 

  )3( »..."مررت برجل إن طويǚ و إن قصيرا"و من ذلك قد « : و مما يختار فيه النصب ال ƹير قوله 

  .فاالختيار هو النصب ألن المقصود هو الرجل بعينه و ال يمكن حمل الطويل أو القصير على ƹيره  

ه فƎذا له صراخ صراخŽ مررت ب"و  "مررت به فƎذا له صوت صوتŽ حمار"« : و من ذلك أيضا قوله 

مررت به فƎذا له صوت يخرجه مشبها صوت « : ، فƎن حمل على المصدر فتقديره)4( »..."الثكلى

  )5( »... و يمثله مشبها صوت حمار أو ما جرǎ هذا المجرǎ حمار

 ت فƎنما انتصب هذا ألنك مررت به في حال تصوي« : و قد بين سيبويه داللة النصب بقوله 

     ، يعني ال ترفع صوت ال على النعت )6( »جعل اآلخرين صفة لألولى و ال بدال منه و لم ترد أن ت

                                                 
  .  Ɯ ،1  ƭ ،327 الكتاب :سيبويه -  1
2  - Ɯ  ،1المصدر نفسه ƭ ،326  .  
3  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،319  .  
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،421  .  
  .  Ɯ ،5 ƭ ،130 شرح كتاب سيبويه :السيرافي -  5
  . Ɯ ،1 ƭ ،422 الكتاب :سيبويه -  6
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    و ال على البدل و إنما ينتصب على الحال، و يتبع مواضع الرفع و النصب و يؤكد على أّن المعنى

  : م الكلم، و كل حركة إعرابية تؤدي وظيفة في السياق مثل قول الشاعر ظهو الذي يوجه ن

  )1( صبرņ جميلą فكǚنا مبتلي***  إلùّي جملùي طول الّسرǎ  يشكو 

بتقدير مبتدأ محذوƻ أي أمرك صبرņ، أو على أنه مبتدأ خبره محذوƻ و تقديره " صبر"فيجوز رفع 

، لكن اختيار سيبويه هو النصب كƋّن صاحب الجمل يƋمر بالصبر رƹم طول السرǎ "صبرņ جميل أمثل"

  .)2( »و أجود و النصب أكثر « : كذلك قال 

       ، فالمعنى*و قد ذكر سيبويه أمثلة كثيرة لمعنى النصب و دالالته المختلفة في التركيب

          هو الموجه للعǚقات السياقية بين الوحدات النحوية و قد يكون حد الكǚم و وجهه الحركة، و من ذلك 

الكǚم و حّده الجّر ألنه ليƩ موضعا  وجه "هذا ضاربŃ عبدň اهللا و أخيه": و ذلك قولك « : قوله 

  )3(»للتنوين

فاسم الفاعل إذا كƃƻ التنوين فيه دلĊ على زمن الماضي و لم يعمل فيما بعده، و وجه اإلعراب 

         و اتصال الوحدة بما بعدها ألنها من تمامها، أّما التنوين ،فيه هو الجّر الذي يدل على اإلضافة

  :Ǝنه يدل على االنفصال و زمن االستقبال لذلك يعمل فيما بعده فينصبه مثل في اسم الفاعل ف  و النصب

 "ņا هذا ضاربŅزيد" .  

و لم تقوł أن تعمل عمل « : و من داللة الجّر قول سيبويه في الصفة المشبهة قول سيبويه 

ه معلوم الفاعل ألنها ليست في معنى الفعل المضارع فƎن شبهت بالفاعل فيما عملت فيه و ما تعمل في

    إنما تعمل فيما كان من سببها معرفا باأللƻ و الǚم أو نكرة ال تجاوز هذا ألنه ليƩ بفعل و ال اسم

  .)4( »... هو في معناه

   و قد علƃل السيرافي من خǚل التقابل بين اسم الفاعل و الصفة المشبهة سبب اختيار النصب

فعل مؤثر و بين ما لم يكن  الفرق بين ما كان له وارادفƋ« : في األول و الجّر في الصفة المشبهة فقال 

  و ما لم يكن له فعل مؤثر  ،فعل و نصبهعلى ا إجرائهله فعل مؤثر، فاختاروا فيما كان له فعل مؤثر 

  

                                                 
  .  ƭ ،384  الكتاب :سيبويه -  1
  .  Ɯ1 ƭ ،385 ،سهالمصدر نف -  2
 . Ɯ1 ƭ ،207 – 209 – 210المصدر نفسه،  ينظر - *
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،225 .  
4  - Ɯ، 1المصدر نفسه ƭ ،256  .  
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، فما ينزل منزلة االسم )1( »... "زيد ǚƹمŃ": جعلوه بمنزلة االسم إذا اتصل باالسم كقوله  ،يجري عليه

و من داللته اإلضافة و التǚزم بين الوحدة  ،ئصه ألن الجّر خاƭ باالسم ال يجاوزهله من خصا  يعطى

  .المضافة و المضاƻ إليها ألنهما بمنزلة االسم الواحد

و هو أن الصفة ...«: و أضاƻ السيرافي وجها ثانيا الختيار الجّر في الصفة المشبهة قال 

           و حذفت االسم تغير المعنى، أي ترǎ أنƃك المشبهة ƹير مستغنية عن االسم الذي بعدها ألنك ل

زيد : "و لو حذفت فقلتزيد، فقد أوجبت أن الحسن للوجه منقول إلى لفظ  ، "زيد حسن الوجه": إذا قلت 

         لم يجهل "عمرŅا"ثم حذفت  "زيد ضاربņ عمرŅا": و أنت إذا قلت ه، كان الحسن له دون ƹير "حسن

، فاختيار الجّر في الصفة المشبهة ألن )2( »خلĊ بالمعنى ال ي" عمرو"غيره فحذƻ منه ب  أن الضرب واقع

  .من تمامها و يختل المعنى بحذفه، لذلك وجه الكǚم وحّده الجّر  و هوبها ما بعدها متصل 

فقد تختار حركة إعرابية دون  ،و اهتم سيبويه أيضا في دراسته للتركيب بالجانب الشكلي

و مّما يختار فيه النصب لنصب األول « : ليƩ ألجل جانب داللي، و من ذلك قوله  األخرǎ للمطابقة و

Ƈالذي بين األول و اآلخر بمنزلة الواو و الفا ƻو ثم قولك  ،و يكون الحر :"łهم حتى عبدƃالقوم كل Żلقيت 

لفظية، فاالسم عطفا على الجملة األولى للمشاكلة ال" عبد اهللا" ، فاختيار النصب في )3( »..."اهللا لقيته

    يتميز بحرية الحركة في المتتالية اللغوية و تتعاقب عليه معاني فينتقل من معنى آلخر حسب السياق

  .و قصد المتكلم

     "الفعل  الماضي"اإلعراب هو أصل لألسماƇ المتمكنة و األفعال المضارعة فرع عنها، أما ف

االسم باإلعراب يعود إلى كثرة الوظائƻ النحوية ، و اختصاƭ فيهم البناƇ صلاألو الحرƻ ف "األمر"و 

و الخبر، و مواقع   الفاعل و نائبه، و المبتدأ: التي تتعاقب عليه، فهو الذي يشغل مواقع المرفوعات 

           المفعوالت الخمسة، و التمييز، و المستثنى و الحال و المنادǎ و مواقع المجرورات: المنصوبات 

  .و التوابع

  

  

  

  

                                                 
  . Ɯ ،4 ƭ ،10 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
  .Ɯ ،4 ƭ ،10المصدر نفسه -  2
  .  Ɯ ،1 ƭ ،96الكتاب :سيبويه -  3
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ديد االسم في المتتالية النحوية إنما يحصل بƉلية اإلعراب و سنوضƠ هذا من خǚل إعراب المثال و تح

  :    التالي 

  جùùاƇ محمùد مùن المدرسùùة

  

  ćù  مدرسة  الù  من  Ĉù  محمد  جاƇ  الوحدات النحوية

  X  اسم    حرX  ƻ  اسم  فعل  أصناƻ الوحدات

    م مجروراس  للتعريƻ  حرƻ جر    فاعùل  فعل ماضي  وظائƻ الوحدات

  العǚمة اإلعرابية
Ơمبني على الفت  

مرفوع و عǚمة 

  رفعه الضمة
  

مبني على 

  السكون
  بالكسرة  

  

  

     نǚحظ من خǚل جدول اإلعراب أنƃها مبنية) جاƇ(إذا نظرنا إلى الكلمة األولى من المثال 

ة فيها ألّن الفتƠ من ألقاب و عǚمة البناƇ ظاهر) الفعل (و البناƇ أصل لألفعال فهي تنتمي إذŹا إلى قسم 

Ƈحركات البنا.  

فƎننا نǚحظ بƋنها فاعل للفعل الذي سبقها، و عǚمة ) محّمد ( ثم ننظر بعد ذلك الكلمة الثانية و هي   

   فاعلية، مفعولية( ، و الوظائƻ النحوية من )محمدņ ( الفاعلية هي الرفع و هي ظاهرة في آخر الكلمة 

إنما تتعاقب على االسم دون األفعال و الحروƻ، لذلك فƎن هذه الوحدة  –كما ذكرنا  -) و إضافة 

        كما أنه يمكننا أن نǚحظ في الجدول بƋن كلمة)  األسماƇ ( تندرƜ ضمن قسم ) محمد ( النحوية 

               التعريƻ " الù"إضافة إلى كونها معربة لظهور عǚمة الجّر في آخرها تقبل ) المدرسة ( 

  " .اسم"فهي إذŹا " ) الù"و قبول  الجّر( هذه الخاصية ال تكون إال في األسماƇ و 

من تحديد صنƻ الوحدة النحوية و هي خاصة بالوحدة النحوية االسم  نافƉلية اإلعراب تمكن

  .ألنها األصل في اإلعراب و الفعل المضارع محمول عليها 
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   الموضƲ آلية -3

3-1-  Ʋهوم الموضƻم:  

الجامعة بينهما فكرة  البنيةاكتشƻ علماƇ النحو بفضل حمل الشيƇ على الشيƇ إليجاد 

        الموضع، و اعتمدوا في تصنيƻ الوحدات النحوية و العǚقات النحوية هذه الموضعية، فبحثوا

Ʃم  في كيفية توزيع الوحدات في التركيب و تواترها في الموقع، فالموضع ليǚالك Ɯحيزا في مدر  

تسمƠ لنا بتصنيƻ الوحدات النحوية، فهناك وحدات متغيرة ) 1("صفة تقديرية في اللفظ"و إنما هو 

    و ما ينزل منزلتها، ألنها ƹير ثابتة و نجدها في أية نقطة  "االسم"الموضع و هي الوحدة النحوية 

  .في التركيب 

و تقع مواضع أخرǎ متغيرة  ةابتة الموضع إذا كانت عاملفهي وحدة ث "الفعل"أما الوحدة الثانية   

         فلها موضع ال يصلƠ لغيرها ألنها "الصفة"إذا كانت من تمام االسم، و الثالثة الوحدة النحوية 

  .فهو وحدة ثابتة ƹير مستقلة بمفهوميتها  "الحرƻ"و الموصوƻ كاالسم الواحد، أما 

، فقد ورد مصطلƠ  ،وضع كƉلية لتحديد الوحدات النحويةبّين كيƻ نستخدم المنحاول أن نو س  

استخدامه للموضع بمعنى : مع اختƻǚ في مفهومه و من أمثلة ذلك  سيبويه الموضع كثيرا في كتاب

و اعلم أنه ليƩ كل موضع  يجوز فيه التعظيم و ال كل  «: المقام أو الموقƻ و يتجلى هذا في قوله 

لم يكن هذا مما يعظم  "مررت بعبد اهللا أخيك صاحب الثياب البزار ":صفة يحسن أن تعظم بها لو قلت 

 Ʃلي ǚن تذكر رجƋو ال يفهم به، و أما الموضع الذي ال يحسن فيه التعظيم ف Ʃبه الرجل عند النا

المطعمين : مررت بقولك الكرام الصالحين ثم قلت : بنبيه عند الناƩ، و ال معروƻ بالتعظيم فƎن قلت 

  )2(».. .في المحل جاز

و أحيانا يستخدم الموضع و يقصد به كǚم العرب و عدم الخروƜ عن ما وضعوه في مدرƜ الكǚم 

هذا باب منه استكرهه النحو يون و هو قبيƠ فوضعوا الكǚم فيه على ƹير ما وضعت العرب  «:فقال

" التب"بمنزلة " يƠو"ويņƠ له و تبņ لك و ويحŅا، فجعلوا التّب بمنزلة الويƠ، و جعلوا : و ذلك قولك

  )3(»... فوضعوا كل واحد منهما على ƹير الموضع الذي وضعته العرب

                                                 
 .تعريƻ الدكتور أحمد بلحوت  -  1
 .  Ɯ ،2 ƭ ،64الكتاب :سيبويه -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،398  . 
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           المستوǎ التصريفي الذي يعني به مكان الحرƻ داخل الصيغة التصريفيةفي كما يستعمله 

إما موضع الفاƇ أو العين أو الǚم، لكن ما يهمنا هو الموضع في التركيب لنتمكن من تحديد  فهو

  . )حرƻالصفة و الفعل، ، السم اال(  "النحوية"حدات الو

فالموضع يدل على مكان في مدرƜ الكǚم يتعين بما يƋتي قبله أو بعده من قرائن لفظية ليربط   

  " : جرير"الوحدات النحوية التي تقع نفƩ الموضع بحكم واحد و مثال ذلك قول 

»  Ċّايا ربƹ1(»انام و حرماعدة منكبم ىال ق ***بطنا لو كان يعرفكم(  

  " : أبي محجن الثقفي"و قول 

  متعتها بطǚققد بيضاƇ ***يا رّب مثلك في النساƹ Ƈريزة

  )2(»نكرة " مثلك"و " نابطƹا"ال يقع بعدها إال نكرة، فذلك يدل على أّن " رّب "ùف

         و قد يعمد سيبويه إلى استبدال وحدة نحوية موضع أخرǎ حتى يبين نوع الوحدة النحوية  

                التي تقع في هذا الموضع دون ƹيرها من الوحدات، و مثال ذلك قوله في األفعال

        و يبّين لك أنƃها ليست بƋسماƇ أنك لو وضعتها مواضع األسماƇ لم يجز أال ترǎ أنك «:المضارعة 

  )3(»...و أشباه هذا لم يكن كǚمŅا  "إن يضرب يƋتينا": لو قلت

        وم الموضع بمعنى أنه مكان في مدرƜ الكǚم أو السياق اللفظي، و الحدو قد يرǎ مفه 

هو البنية اللفظية المكونة من العامل و المعمول األول و المعمول الثاني في األصل و على هذا 

            الترتيب، بحيث يكون العامل األول في هذا الحد و يليه المعمول األول فالثاني في األصل 

قائم زيد و ذلك : أنه يستقبƠ أن يقول  -رحمه اهللا–و زعم الخليل  «: :في هذا المعنى يقول سيبويه و 

إذا لم تجعل قائما مقدما و عمروا على ضرب مرتفع و الحد أن يكون مقدما و يكون زيد مؤخرا كذلك 

  . )4(»... هذا، الحد فيه أن يكون االبتداƇ فيه مقدما

  

  

  

                                                 
 .ƭ ،492 1الكتاب، Ɯ :سيبويه -  1
 .  Ɯ ،1 ƭ ،4274 المصدر نفسه -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،14  . 
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،127  . 
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حدŌ و أصǚ يتقدم فيه العامل على المعمولين " ضرب زيدŅا عمرو" و " قائم زيد" حدا إذŹا فƎن للتركيب 

  : حيث يتقدم المعمول األول على المعمول الثاني، كما هو موضƠ في الجدول الحملي التالي 

  

  2مع  1مع  عا

) Ƈاالبتدا (  

- łضرب  

  زيد -

  عمرو -

  قائم -

  زيدŅا -

  

ضرب زيدŅا "أو  "قائم زيد": تقدم و تؤخر فتقول فهذا الحد هو األصل و لكن العرب قد  

  .بتقديم المعمول الثاني على األول  "عمرو

يتحدد  «: :قال " عبد الرحمن حاƜ صالƠ"و هذا الحد أو المثال هو ما وضحه الدكتور 

       الموضع الخاƭ بكل عنصر، فموضع العامل ليƩ مكانا معينا في مدرƜ الكǚم بل هو موضع 

فاƇ الكلمة : لحد أو المثال، ثم إّن العامل و المعمول األول شيƇ و محتواه شيƇ آخر مثل في داخل ا

تركيب  أوأو عينها أو المها، و قد يكون في موضع العامل فعل تام أو فعل ناسƣ أو إّن و أخواتها 

 ) 1(»...أعلمت عمرا فكل ذلك عامل: حسبت، بل حتى عامل و معمول أول و معمول ثاني مثل : مثل 

Ƈا فيكون العامل هو االبتداƹالموضع الذي تتعاقب عليه العوامل  و قد يكون موضع العامل فار

       " الفعل"فبمعرفنا للعامل الذي يحدد لنا سياق الموضع نتمكن من تحديد موضع الوحدة النحوية 

 " االسم"النحوية  الوحدةأيضا الذي يمكننا من تحديد ألنها األصل في العمل، و تحديد موضع المعمول 

  .و ما ينزل منزلتها 

        ) االسم، الفعل، الصفة، الحرƻ (بّين الموضع كƉلية لتحديد الوحدات النحوية أحاول أن Ƌو س

  .في التركيب من خǚل ذكر بعض األمثلة من الكتاب 

  

  

                                                 
حوث و دراسات في اللسانيات من كتاب ب" الجملة في كتاب سيبويه:"عبد الرحمن حاƜ صالƠ، مقال تحت عنوان -  1

 ƭ ،14العربية   . 
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    :مواضƲ الوحدات النحوية  -3-2 

  :ضƲ الوحدة النحوية اǗسم امو -1 -3-2

خصائصها التركيبية  بين سيبويه من خǚل اعتماده على القيم الخǚفية بين الوحدات النحوية        

   .فالوحدة النحوية االسم تتميز بحركة حرة في المتتالية اللغوية و نجدها في أية نقطة في التركيب 

هذا الباب  « :فقال حتى يبين تمكن االسم في الموضع " الحال"و " المفعول به "و قابل بين وظيفة    

 "كسوت الثوب": ما يعمل فيه الفعل فينصب وهو الحال وقع فيه الفعل وليƩ بمفعول كالثوب قوله 

  )1( »... ألن الثوب ليƩ بحال وقع فيها الفعل ولكنه مفعول كاألول  "كسوت زيدا الثوب"و

ل أما المفعول فǚ الحال تكون من سبب الفع «: وقد شرح السيرافي الفرق بين الحال واالسم في قوله 

، و ال المكسو فليƩ بحال وقع ليƩ هو الكاسيفالثوب " كسوت زيدا الثوب": وإذا قلت : وذلك في قوله

  ) 2( »... فيها الفعل من أحوالهما، فوجب أن يكون الثوب مثل زيد

  . "قام زيد ضاحكا": فالحال هي وصƻ من أوصاƻ الفاعل والمفعول في وقت وقوع الفعل مثل  

 " كسوت الثوبł": إذا قلت ثانيا كمعناه أوال أال ترǎ أنه يكون معرفة ويكون معناه  «: سيبويه قال 

  )3(  »...  "كſسي الثوب": وكمعناه إذا كان بمنزلة الفاعل إذا قلت 

فتكون لديها عدة وظائƻ ، أما الحال  "نائب فاعل"أو  "مفعوال به"فالوحدة النحوية االسم قد تكون معرفة 

  .االسم وتمكنه في الموضع  التقابل بين الوحدتين يبين خصائƭون إال نكرة، فهذا فǚ تك

 ضربت عبدŃ": وذلك قولك  «: ويواصل سيبويه إجراƇ التقابل بين الوحدات وتبيين مواضعها في قوله 

" هللا وزيدعبد ا": فلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدǎ إليه فعل الفاعل نحو  "ذهب زيد راكبا"و "اهللا قائما

ال تريد باألب وال بالقائم  "ضربت زيدا القائم"، و"ضربت زيدا أباك": ما جاز في ذلك ولجاز أن تقول 

  .   )4( »... الصفة أو البدل 

اعتمد سيبويه في هذا القول على إجراƇات الموضعية ، وذكر موضعين في التركيب أحدهما          

بدليل جواز اجتماعهما ولكل موضعه  ،ختƻǚ بين الوحدتينواألخر للحال حتى يبين االبه للمفعول 

  .الخاƭ به 
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  : ومثل بقوله 

  ضربت عبد اهللا قائما -

  م به    حال                                                    

  ذهب زيد  راكبا -

  فا     حال                                                           

وفي الثاني أكد بƋن المنصوب هو الحال  ،ففي المثال األول جمع بين المفعول به والحال          

  .به ألن التركيب مصدر بفعل الزم  وليƩ مفعوال

        فسيبويه يقلب الظاهرة اللغوية ويفترض كل االحتماالت حتى يحدد موضع كل وحدة،  واالسم

ونجده في أي نقطة في التركيب ألنه وحدة مستقلة بمفهوميتها  في المتتالية اللغوية يتميز بحركة حرة

 .ولديها مواضع متغيرة 

  :  العامل وموضƲ اǗسم -3-2-2

فهو المؤثر " فحد العامل الموضع " المتحكم في توجيه هذه التغيرات الموضعية هو العامل  إّن         

 "اهللا ضرب أخوه ǚƹمه Þ أعبدŃ": وتقول  « :في االسم الذي تتعاقب عليه معاني مختلفة ، قال سيبويه 

لشيƇ  افيصير هذا تفسيرŅ "اهللا ضرب أخوه زيدا Þ أعبدŃ": حين قلت  "زيد"في موضع  "الغǚم"إذا جعلت 

كƋنه قال في التمثيل  ،ألنه يكون موقعا الفعل بما يكون سببه كما يوقعه بما ليƩ من سببه "عبد اهللا"رفع 

  )1( »...  "أو عاقب ǚƹمه Þ اهللا أهان ǚƹمه عبدŃأ" :وإن كان ال يتكلم به

       و تتجلى... مفعولية  بين فاعلية و من فمن خǚل هذا القول تتضƠ لنا المواضع المتغيرة لǚسم

  .لنا حرية حركة هذه الوحدة النحوية، ويلجƋ سيبويه إلى التمثيل االفتراضي لتخريƝ األحكام 

    يوجهه العامل الذي بفهم من قول سيبويه  "المفعولية" و "الفاعلية"فموضع االسم في هذا القول بين 

  " .بƋنه ما كان في معنى الشيƇ أو من سببه 
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أن االسم الذي يكون بعد الحرƻ االستفهام إذا كان بعده سببان فƎنه يحمل على أحدهما فيكون  كما بين 

  : مرفوعا أو منصوبا ويمكن التوضيƠ بهذا الشكل 

  2المعمول          1حرƻ االستفهام    االسم            العامùùùل   المعمùول 

  المنصوب  بعد حرƻ االستفهام                     المرفوع                    

  مباشرة                            

  الحمùùùùùل         

  

  ن كاألجنبي وعند حمل االسم األول على أحد االسمين فƎن أحدهما يكو

  أعبد اهللا  ضرب  أخوه ǚƹمه  :              مثال ذلك 

 الحمل                         

  أعبد اهللا ضرب أخاه ǚƹمه                            

  الحمل                                     

         

حدهما صار اآلخر سم على أال بد من حمل اال «: وقد أورد السيرافي تفسير هذا القول    

أعبد اهللا ضرب ": كاألجنبي، فƎن حملته على المرفوع منهما رفعته على الشرط الذي ذكرناه في قولك 

Þ وإن حملته على المنصوب منهما صار بمنزلة قوله  "أخوه زيدا :"Þأعبد اهللا ضرب أخاه زيد "       

ى األخ وهو الفاعل، صار عبد اهللا كƋنه الفاعل فحملناه عل " أعبد اهللا ضرب أخوه ǚƹمه ":فƎذا قلت 

، وإذا حملناه على الغǚم فكƋن الفعل به واقع "أعبد اهللا ضرب ǚƹمه Þ": فƋضمرنا فعǚ يرفعه كƋنا قلنا 

  )1( »...  "أعبد اهللا ضرب ǚƹمه Þ "من أخيه فيصير التقدير

وإن افترض جانبا  ،تي ال تخل بالمعنىيتتبع سيبويه الوحدات النحوية ويقّر بكل االحتماالت ال      

ويبين تمكن االسم من خǚل تغييره للمواضع في التركيب كتقدمه وتƋخره  ،قواعديا لم تتكلم به العرب

  .النحوية عن باقي الوحدات
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"                Þربت بهضŃ لسوطŽآ" :، وهو قولك "Þ رب به زيدņضŃ سوطŽآل ":وتقول « :قال سيبويه

ألن هذا في موضع "أزيدا سميت به أو سمي به عمرو: " وكذلك  "عليه Þ  أكل اللحم انłلخوآ: " وكذلك

  .)1( »...نصب

  .ومن خǚل هذا القول يمكن أن نبين أصل الكǚم والتحول الذي طرأ من خǚل التقديم والتƋخير 

  :ويمكن توضيƠ هذا على النحو

  تحويلǈ                                                     أصل الكǘم             

  أĈكùل عليه اللحùùم الخùوانł -أĈكùل اللùحùùم  علùى الخوان                                 - 

  ƻ   نائب الفاعل     موضع م به                                              م به    فعل       نائب الفاعل      

  

  السùùوط ضùŃرب به زيùùد -بالسùùوط                                ضùŃرب زيùùد   -   

  م به        فعل       نائب الفاعل                        ƻ    نائب الفاعل    موضع م به                              

  

وذلك من خǚل  ،)المفعول به(في هذه األمثلة التي قدمها سيبويه نجده قد ركز على موضع االسم 

 لكن موضع ،تحويله إلى أصله باعتماد إجراƇ التقديم ما ينتƝ عنه إسقاط حرƻ الجر الذي عمل لفظا

  . مررت بùزيùد : ، مثل قولك "المفعولية"رƹم جره هو النصب على االسم 

                       م به                                                                                  

Ůفالعامل دائما هو الموجه للمواضع ،ومثل  ƻسقاط حرƎيصل إلى اسمه، وب ǚالجر ف ƻبحر ǎبما يتعد

  .فيتسلط عليه العامل مباشرة) المفعول به(الجر يتضƠ موضع االسم 

  .و باستخدامه للحذƻ واستبدال المواضع بّين تمكن الوحدة النحوية االسم في التركيب 

 لخوانłآ"و ،فكان هذا كǚما "Þ ضربت لسوطŽآ": وإنما تعتبره أنك لو قلت  « :هذا المعنى يقول وفي 

  .ال نصبافكان كǚما لم يكن إ"  زيدا مررت به Þآ" : لم يكن إال نصبا، كما أنك لو قلت  "Þ أكلت

و من ثم جعل هذا الفعل الذي يظهر تفسيره ما ينصب فاعتبر ما أشكل عليك من هذا  

ùùذابù...«)2( .  
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فالعامل إذا اشتغل بفاعله فƎن ما قبله ال يكون  ،إن تمام الكǚم وحقه هو أن يستوفي وحداته في التركيب

  :إال في موضع المفعول به و مثال ذلك 

  هذا تمثيل ال يتكلم به و الفعل الخوانł أكلت         -                             

  .يتعد بحرƻ فƎن ما قبله في موضع نصبإذا لم زيدا مررت          -                            

  

يا حتى يتسلط العامل نǚحظ أن سيبويه يحذƻ ما عمل فيه الفعل وتسلط عليه ثم يجعل فراƹا موضع

  .فƎذا أمكن ذلك واستقام الكǚم فالوحدة النحوية  في موضعها الصحيƠعلى ما قبله، 

    الùùسùوطŽ  ضùùùùربت : مثل  

  م به            ƻ      فا                      

  

  :   موضƲ اǗسم وإعرابǈ حسب اتصالǈ بالكناية -3-2-3

 3-2-3-1- Ʋالرف Ʋموض :  

لم يكن إال رفعا ألنك لو لم  "Þزيد انطلق به"أو   "أزيد ذهب بهÞ": وإن قلت    «قال سيبويه        

لم يكن  "Þأزيد ذهب": ألنه لو قلت  "أزيد ذهب أخوهÞ": كما قلت  ،ن كǚما لم يكن إال رفعاابه فك: "تقل

  .)1(»...  إال رفعا

االسم الذي اتصلت  «: وقد بين السيرافي إعراب االسم وموضعه حسب الضمير المتصل به قال 

  .)2(»... لذلك رفع زيد  "أزيد ذهب أخوهÞ" بمنزلة " أزيد ذهب به Þ : "كنايته بمرفوع كقولك

   فموضع زيد في المثالين الرفع حسب كنايتهأزيùùùùùد ذهب به                       

  ).التي في موضع الرفع(وه           ùأزيùùùد ذهب أخ           

ولم يكتƻ السيرافي بما أقره سيبويه فƋضاƻ إعرابا وموضعا آخر لǚسم وهو موضع النصب         

ويصبƠ موضع الكناية نصبا بƋن تقيم  ،" زيد"االسم مثل وهو أن تقدر مصدرا مقام الفعل فتنصب 

  .المصدر مقامه
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بƋن تقيم المصدر مقام  "أزيد انطلق بهÞ" و "أزيد ذهب بهÞ": ويجوز عندي نصب زيد في قولك «: قال 

فƎذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار موضع الباƇ نصبا، نصبت زيدا ألن كنايته اتصلت  ،الفاعل

  .)1(»...  وهذا ال يمنع به أحد من البصريين  "ضربت أخاهÞ اأزيدŅ": زلة قولك بمنصوب وصار بمن

و تسلط   "االسم"ين مواضع الوحدة النحوية يويعتمد سيبويه على الحذƻ ويوظفه ألجل تب        

أزيدا ": ألنك لو ألقيت األخ لقلت "أزيدا ضربت أخاهÞ": وتقول  «العامل عليها أو عدم تسلطه قال 

  .)2(»...  اجعل كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله م، فاعتبر هذا لهذا ث"ضربت

فموضع زيد في هذا القول هو النصب ال ƹير ودليل ذلك هو الحذƻ، وهذا اإلجراƇ ينتƝ عنه ترك 

  :وبالتالي تسلط الفعل على  االسم فينصبه على المفعولية مثل  ،فراƷ موضعي

  .زيùùùùدا ضùùربت

  1عا     مع               2مع        

 وإذا استوفى الفعل المتعدي معموالته فƎن االسم الذي يلي االستفهام يكون في موضع نصب   

  . على المفعولية  أيضا لكن بعامل مضمر فسره ما بعده

أما إذا كان الفعل الزما فƎنه ال يتسلط على ما قبله حتى وإن حذƻ ما بعده وهذا ما أتمه    

ذفت األخ والباƇ لو ح " زيد قام أخوهÞأ"أو  "أزيد ذهب بهÞ": وإذا قلت  «: قال السيرافي في شرحه 

ما جاز أن يتسلط عليه فينصبه فعلمت بذلك أنه ال يكون تفسير شيƇ ينصب زيدا " أزيد ذهب"وأبقيت 

  .)3(»... فƎذا لم يكن كذلك لم ينصب زيدا

          łبùùùňهſد   ذùùùùùùأزي ) ƻذùùعدم وجود  احتمال النصب         )       "به"ح  

  .موضع الرفع                                                     حتى وإن أسقط الضمير               

  ال يتسلط عليه                                                                  

          

التركيب من خǚل حديثه عن الظروƻ المتمكنة التي تنزل ويبين سيبويه حركة االسم في          

وإذا لن تكن  ،"عبد اهللا"و "زيد"والظروƻ بمنزلة  "اليوم"و  «: منزلة االسم فتتصرƻ تصرفه قال 

  .ظروفا
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الجمعة  أيومŃ"و  "Þ اهللا تكلم فيه عبدŃا أعمرŅ": كقولك  "Þ الجمعة ينطلق فيه عبد اهللا أيومł": وذلك قولك  

Ńيſفيه نطلق Þ"  كقولك :"ņأزيد Ńبه يذهب Þ" ...«)1(.  

  .ومن خǚل إجراƇ الظرƻ مجرǎ االسم يؤكد على تمكن االسم عن ƹيره من الوحدات النحوية 

  اǗسم                                                الưرف        

  Þفيه عبد اهللا تكلم أعمرا                     Þينطلق فيه عبد اهللا أيوم الجمعة

  يذهب بهÞ أزيدÞ                            Ńينطلق فيه  أيومŃ الجمعة

  

  : الموضƲ ومبدأ التقابل بيǅ الوحدات النحوية  -3-2-4

ولم يكتƻ بالقيم  ،اعتمد سيبويه على إجراƇ التقابل بين الوحدات النحوية كاالسم والصفة          

بوحدة أخرǎ من فئة الة تعويض وحدة الموضع الخاƭ بكل وحدة واستحالخǚفية بين الوحدتين وإنما ب

  .حتى يبين تمكن وحدة معينة في الموضع دون ƹيرها ،مختلفة عنها

   قفيزŃ لĈبق مررت ببرő": هذا باب ما يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة وذلك قولك  «قال 

 لĈبمررنا  به ق رőمن بŃ العجبŃ": سمعناهم يقولون  ، وسمعنا العرب الموثوق بهم ينصبونه ، "بدرهم

Ņصفة ،فحملوه على المعرفة وتركوا النكرة " ا بدرهمقفيز Ʃالنكرة أن تكون موصوفة بما لي Ơلقب    

وال يحسن " حديدا كłهذا خاتمŃ"و "ك درهماهذا مالſ": أال ترǎ أنك تقول  .وإنما هو اسم كالدرهم والحديد

  . )2( »...إذا كان صفةقبيحا كون الشيƇ حسنا إذا كان خبرا وجعله صفة فقد يأن ت

أخرǎ وحدة موضع وحدة في  ويقبƠ إحǚùل ،فƎعùùراب الوحدة النحوية مرتبط بالمعنى والموضع

أن تكون في موضع االسم ال صفة، وقد نجد  "قفيز"اختيار : إذا لم تكن من نفƩ فئتùùùùها مثل 

  .فƩ الفئة لكنها مختلفة في تمكنها وتصرفهاأحيانا وحدات نحوية تنتمي إلى ن

 يقبƠ أن يجعل قفيز نعتا للبّر « :وقد علل السيرافي علة اختيار موضع االسم دون الصفة بقوله   

           وإنما هو مكيال ،ليƩ  بحلية وال وصفا "القفيز"ألن  "قفيز منه بدرهم مررت ببّر": فتقول

  .رهفƎنما أن تجعله مبتدأ و ما بعده خب

                                                 
 .Ɯ ،1ƭ ،159الكتاب سيبويه،  -  1
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"         البّر قفيز منه بدرهم: "خبر قولك وتكون هذه الجملة في موضع خبر أو حال أو نعت فال 

       "برك"فجملة المبتدأ أو الخبر في موضع حال من  "مررت ببرك قفيز منه بدرهم": والحال 

  )1(»...    "قفيز منه بدرهم مررت ببّر": والنعت 

         ويبين تمكن االسم  ،راكيب يؤكد على الموضع الخاƭ بكل وحدةلتلفسيبويه عند تحليله         

ال يحسن صفة  "هذا خاتمك حديدا"و "هذا مالك درهما": وتقول  « :عن باقي الوحدات النحوية  قال 

  .فالخبر يكون باالسم أو ƹيره ، أما الصفة فǚ تكون إال تحلية )2(»...

.  وهذا ضعيƻ قبيƠ  .سداألتريد مثل إنما "  وجرأةŹ شدةŹ أسدŉ لĆبرجمررت :" وتقول «: وقال أيضا 

وقد يكون خبرا  "مررت بزيد أسدا شدة": و إنما قاله النحويون تشبيها بقولهم  ،ألنه اسم لم  يجعل صفة

  .)3(»..."ة حمرŅ نارƁ لĆمررت برجƁ : "ما ال يكون صفة ومثله

اسم نوع وال يوصƻ باألنواع  " األسد" ألن ضعيƻ  " مررت برجل أسد: "وقولهم  «: وقال أبو سعيد 

   فقدرت مثل األسد ،وإنما الوصƻ بالتحلية فاحتجن لذلك إلى تقدير مثل في الوصƻ ،وال بالجواهر

واألسماƇ الجارية على الفعل هي للصفات في األصل  ،وهو مƋخوذ من فعل ،بمعنى مماثل " مثل"ألن 

  . )4( »...  لم يقبƠ" مررت بزيد أسد شدة ": فƎذا قلت 

            فالسيرافي يقدم تخريƝ التقدير حتى يجيز  القول بموضع الصفة ولكن االختيار عند سيبويه        

وقد تكون الوحدات على الحال لكن تقبƠ أن تكون صفات ألنها ليست ) الخبر (هو أن الموضع لǚسم 

  .بتحلية

والذي عندي أن جواز  « :ضع حسنا للصفة فيقول ويؤكد السيرافي على احتمال أن يكون المو        

شخƭ " ا مررت بزيد أسد": وذلك أنك لست تريد في الحال إذا قلت  ،في الصفة والحال واحد "أسد"

كان في الصفة مثله  ،وإذا كان أسد في الحال بمعنى شديد .وإنما تريد شديدااألسد الذي هو السبع، 

      " خاتمك حديدا وهذا مالك درهماهذا " : فƎذا قلت  ،وشديد صفة ،إلى معنى شديد ألمر مرجعه

فبƎجراƇ التقابل بين الوحدات باعتماد آلية الموضع تتحدد لنا ،  )5(»...فƎنما تريد نفƩ الحديد والدرهم

  .الوحدات وخصائصها التركيبية

                                                 
 .Ɯ6 ƭ ،14 شرح كتاب سيبويه،:: السيرافي -  1
 .Ɯ ،1ƭ ،465الكتاب  :سيبويه -  2
3  - Ɯ 1المصدر نفسهƭ ،499. 
 .Ɯ ،6 ƭ ،64شرح كتاب سيبويه:  :السيرافي -  4
5  - Ɯ ،6المصدر نفسه  ƭ ،64-65. 
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وذلك  «وية قال ويواصل سيبويه تتبعه للوحدة النحوية االسم وتمكنها عن باقي الوحدات النح        

سيفه "  حليةſ مررت فضةŻ"  و " هاخاتمŃ مررت بصحيفة طينņ" و " هصفتů  مررت بسرƜ خزō": قولك 

  .)1(»... من قبل أنه ليƩ صفة أحسن  وإنما كان الرفع في هذا

 Ƈوليست بصفات هو عدم ) خّز، طين ، فضة ( والدليل عند سيبويه أن هذه الوحدات النحوية أسما

  .سم محل الصفةإحǚل اال

قد "و، "مررت بحسن أبوه ": أنك تقول  "كريم" و "حسن"ويدلك أيضا على أنه ليƩ بمنزلة  «: قال

إذا جعلت الحسن  " مررت بحسن"  :كƋنك قلت ،فصار هذا بمنزلة اسم واحد " مررت بالحسن أبوه

كƋنهم  "أبوه  مهمǚزمررت برجل " و "أبوه  مررت برجل حسن"  :للمرور به فمن ثم أيضا قالوا 

 "بطين خاتمه" وال  " هصفتſ مررت بخزő"  :وال تقول  "و برجل مǚزمňه  مررت برجل حسن: " قالوا

وهناك من حملها  « )2(»...مستكرها"  هذا خاتم طين وصفته خزņ: " و قد يكون في الشعر ألن هذا اسم

  .على المعنىيؤول األسماƇ إلى صفات حمǚ  ، أي من )3(»... على المعنى مطين

وسيبويه يؤكد على أن لكل وحدة موضعها الخاƭ بها حسب خصائصها التركيبية ، فالصفة         

           واالسم وحدة مستقلة بمفهوميتها ليست من تمام ما قبلها ونجدها  ،والموصوƻ كاالسم الواحد

      صائصها التركيبية وبتصرفها فهو يميز الوحدة النحوية االسم عن الصفة بخ ،في أي نقطة في التركيب

  .باع كǚم العربتƃافي الموضع و

واعلم أن جميع ما ينتصب في هذا الباب ينتصب على أنه ليƩ من االسم  «: و من أمثلة ذلك قوله 

   نتصب، لم تستطع أن تبني عليه شيƇ مما اوالدليل على ذلك أنك لو ابتدأت اسما .األول وال هو هو

 عمي دنيņƇ ابنŃ " :لو قلت   .ه جرǎ في كǚم العرب أنه ليƩ منه و ال هو هوفي هذا الباب ألن

ōوعربي ōذا لم يجز أن يبنى"  جدƎفهو من الصفة أبعد ،على المبتدأ لم يجز ذلك، ف،  Ʃألن هذه األجنا

ك خاتمŃ " :قد تبنى على المبتدأ كقولك  ،التي يضاƻ  إليها ما هو منها ومن جوهرها ال تكون صفة

  .  )4(»...  وال تكون صفة  "ضة ف

           

  

                                                 
 .Ɯ ،1ƭ ،21الكتاب: سيبويه -  1
 .المصدر نفسه -  2
 .Ɯ ،6 ƭ ،10 شرح كتاب سيبويه: : يرافيالس -  3
 .Ɯ2ƭ ،188 الكتاب،: سيبويه -  4
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              التي ال تكون ،فاالسم أكثر تمكنا من الصفة ألنه يبنى على ما قبله فيخبر عنه عكƩ الصفة 

الذي يعني به فما يقول أنه منه ما كان نعتا له ... «: وقد شرح السيرافي فقال  ،إال من تمام ما قبلها

ما تماعليه، وقد عبر عنه بعض أصحابنا بƋنه ما كان  نه ما ليƩ بنعت له جارżجاريا عليه، وما ليƩ م

زيد الطويل : له فيدخل فيه النعت والصلة ، وأما ما هوهو هو فما صيƸ لذاته من أسماƇ الفاعلين نحو 

  .) 1(»... وزيد  ذاهب

ن الوحدات النحوية ويتميز االسم عن الصفة بمواضعه اإلعرابية التي يختƭ بها عن ƹيره م        

 ƭواالختصا Ƈيرها من المواضع التي يتميز بها ... مثل موضع النصب في باب النداƹو.  

كل اسم مضاƻ فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره  ،داƇالنƃ اعلم أّن «قال سيبويه  

 عبدł": ضاƻ نحوأنهم نصبوا الم ،رحمه اهللا، وزعم الخليل ،والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب

 "كهو قبلŽ:  "كما نصبوا، حين طال الكǚم، " يا رجǚ صالحا" : والنكرة حين قالوا  " يا أخانا" و " اهللا

            يا زيد  " :وذلك قولك  ،ا واحدموموضعه وبعدŃ " قبلĈ "المفرد كما رفعوا  ورفعوا "هو بعدك"و

  .)2(»..."قبل  " كوه فيو تركوا التنوين في المفرد كما ترط،  ويا عمرو

 Ƈحتي وإن كان االسم مبنيا كاسم العلم والنكرة المقصودة-فموضع النصب هاهنا على الندا-  ƭخا

  .، ومن مواضعها  أيضا النصب على االختصاƭ"االسم"بهذه الوحدة النحوية أال و هي 

ه على موضع هذا باب من االختصاƭ يجري ما جرǎ عليه من النداƇ فيجيƇ لفظ «: قال سيبويه

ألنهم لم يجروها على  ،جري األسماƇ فيه مجراها في النداƇتوال  ،ألن موضع النداƇ نصب االنداƇ نصب

Ƈالندا ƻحرو، Ƈالعرب نفعل كذا نإ": وذلك قولك  ،ولكنهم أجروها على ما حمل عليه الندا łنا معشر

ألنهم اكتفوا بعلم  ،ذلك في النداƇولكنه فعل ال يظهر وال يستعمل كما لم يكن  ،أعنيكƋنه قال ،"  وكذا

  .)3(»...ه أنهم ال يريدون أن الكǚم على أول المخاطب و

  .فتتغير المواضع النحوية لǚسم حسب المعاني  المتعاقبة عليه فنجده في أي نقطة في التركيب

    

  

  

  

                                                 
 . Ɯ ،7 ƭ ،55 شرح كتاب سيبويه: : السيرافي -  1
 .Ɯ ،2ƭ ،184الكتاب  :سيبويه -  2
3  - Ɯ ،2المصدر نفسهƭ ،240. 
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3-2-5- ƅبتداǗسم وعامل اǗا Ʋموض:  

  ا و في حركة حرة في التركيب خاصة إذا تم الكǚمإن عامل االبتداƇ يجعل االسم أكثر تمكن       

هذا باب ما ينتصب فيه الخبر ألنه خبر لمعروƻ يرتفع على االبتداƇ قدمته أو أخرته  «: قال سيبويه

ألن الذي  ،ارتفع باالبتداƇ "عبد اهللا"ù ف " عبد اهللا فيها قائما" و  " فيها عبد اهللا قائما" :  وذلك قولك 

أال ترǎ  ،وإنما هو موضع له، ولكنه يجري مجرǎ االسم المبني على ما قبله ،ليƩ بهذكر قبله وبعده 

هذا ": كما حسن واستغنى في قولك ،حسن السكوت وكان كǚما مستقيما "فيها عبد اهللا": أنك لو قلت 

رتفع مقدما ي " عبد اهللا"، إال أن " عبد اهللا أخوك" : فيصير كقولك  " عبد اهللا فيها" : وتقول  " عبد اهللا

Ƈأو قدمته )1( »...كان أو مؤخرا باالبتدا ƻأخرت الظر Ƈفمذهب سيبويه هو ارتفاع االسم باالبتدا ،

فلديه موضع إعرابي يمكنه من الحركة الحرة في التركيب واإلسناد يقر المواضع للوحدات فيكون 

  .الكǚم مستقيما 

          ƭوحدة نحوية لها موضعها الخا Ƈمعنويا فقط يؤثر فه ،فاالبتدا ǚعام Ʃو عند  سيبويه لي

     ما تعمل فيه في موضع ابتداƇو"  وال"  «: على معموالته ولكنه أيضا وحدة يحمل عليها،  قال 

  ".خمسة عشر"ùخولƻ بلفظها كما خولƻ ب ،فلما خولƻ بها عن حال أخواتها

ال تعمل في الخبر  " كم"ا أن وكم ،نكرةال تعمل إال في " رّب "  نكرة كما أنفي فǚ تعمل إال  

  إذا كانت عاملة شيƇ بعينه كما ال تذكر ذلك بعد " ال"ألنك ال تذكر بعد  ،واالستفهام إال في النكرة

  .)2(»...   " رّب"

ويمكن الحمل على موضعه أي رفع ما بعده ويستخدم ) عامل معنوي(فاالبتداƇ إذن وحدة عاملة   

في موضعها فيبني عليها  " االسم"يبين استقرار الوحدة النحوية سيبويه مصطلƠ االسم المبتدأ حتى 

في موضع  " ال رجلć"والدليل على أن  «: وعدم تƋثرها بالحروƻ الزائدة التي تعمل فيها لفظا، قال 

 ال رجلć: " رجل في موضع اسم مبتدأ في لغة تميم قول العرب من أهل الحجازمن أو ما  ،اسم مبتدأ

هل من رجل " و "ك من أفضلĈ ما من رجلĆ" : ا يونƩ أنه من العرب من يقول وأخبرن" أفضل منك 

 Þنه قال " خير منكƋك :"ąما رجل Ĉو " منك أفضل "ąهل رجل Þ3(»... "خير منك(.  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،2 ،ƭ185الكتاب: سيبويه -  1
 .Ɯ ،2ƭ ،286مصدر نفسهال -  2
3  - Ɯ ، 2المصدر نفسهƭ ،287. 
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والوحدة النحوية االسم قد تتوسع فئتها التركيبية فتنزل وحدات منزلتها وتقع في مواضعها اإلعرابية 

          وصلتهما بمنزلة ƹيرهما من األسماƇ وذلك  " أنń"و " أّن " ب ما تكون فيههذا با « :قال سيبويه

         ما أتاني ": في موضع اسم مرفوع كƋنه قال  " أّن"ùف ، " ما أتاني  إال أنهم قالوا كذا وكذا " :قولك 

ſما منعني": ومثل ذلك قولهم . " هم كذا وكذاإال قول ƃن إالǚالحجة  و"  أن يغضب علي ف            

البيت على أن هذا في موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد 

  : رفعا

 łأنمنها  لم يمنع الشرب Ńيرƹ نطقت***Żحمامة żصونƹ ذات أو في Ć1(»...قال(.  

و المصدر  ،علمبنية على الضم في محل رفع فا "ƹير"ùجاƇ ب ثحي "ƹير" «: والشاهد فيه قوله 

 Ơبفت ǎير"المؤول في محل جر باإلضافة ويروƹ" 2(»...فيكون المصدر المؤول  فاعل( .  

  : ما ينزل منزلة اǗسم -3-2-6

 :بين سيبويه في باب الضمائر المنفصلة أنه ال يقع شيƇ من نفƩ الجنƩ في موضع واحد فقال        

وإن حّدث عن نفسه و عن آخر  "أنا"ن عǚمته  فƎ ،إذا حّدث عن نفسه ،اعلم أن المضمر المرفوع «

  "فعلت"في   وال يقع أنا في موضع التاƇ "نحن": قال  ،وإن حدث عن نفسه وعن آخرين "نحن": قال 

              " نا"في موضع " نحن"وال يقع  ".أنا"ألنهم استغنوا بالتاƇ عن  ،"فعل أنا": ال يجوز أن تقول 

  .)3( »... "فعل نحن " :ال تقول ،"انفعل"التي في 

فƋنا  «: ألنها تنوب عن بعضها البعض قال " االسم"فǚ تجتمع الوحدات النحوية من نفƩ الفئة        

ال يقع شيئا منها في موضع شيƇ  ،وهن نوهم ،وهما ،وهي ،وهو ،وأنتن ،وأنتم ،وأنتما ،ونحن ،وأنت

  .) 4(»... ألنهم استغنوا بهذا فƋسقطوا ذلك  ،من العǚمات مما ذكرنا وال في موضع الذي ال عǚمة له

  فعل هو: لها مثل  اوإذا ذكرت هذه الضمائر المنفصلة بعد الضمائر المستترة فƎنها تكون توكيد      

  ن سيبويه عدم اجتماع الوحدات النحوية من نفƩ الفئة في نفƩ الموضع فمن خǚل آلية الموضع بّي

           " إياƃ"اعلم أن عǚمة المضمرين المنصوبين  «: صلة فقال ومثل ذلك أيضا بضمائر النصب المنف

  

  

                                                 
 .Ɯ ،2ƭ ،344الكتاب  :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،2المصدر نفسهƭ ،345. 
3  - Ɯ ،2المصدر نفسهƭ ،370. 
4  - Ɯ ، 2المصدر نفسهƭ ،371. 
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" كن"و ، "رأيتكم"التي في " مكſ"و  ،"رأيتكما"التي في " ماكſ"و ،"رأيتك"ما لم تقدر على الكاƻ التي في 

Ǝن ف... "رأيتهما"وهما التي في  ،"رأيتها"والهاƇ التي في  ،"رأيته"والهاƇ التي في  "رأيتكن"التي في 

ذلك الموضع ألنهم استغنوا بهم بها عن " إّيا"قدرت على شيƇ من هذه الحروƻ في موضع لم توقع 

  )1(»... وأخواتها  "أنت"كما استغنوا بالتاƇ وأخواتها في الرفع على" إّيا"

  .إذا مبدأ االستغناƇ يرتبط ارتباط وثيقا باستقرار الوحدة النحوية في الموضع 

وتستقر في موضعها ليبين " إّيا"واضع ضمائر النصب المنفصلة التي تنوب عن ويتبع سيبويه م        

ال يجوز أن تقع فيه الضمائر النائبة عنها ، حتى ال نطلق الحكم بالنيابة " ّياإ"لùخر آحكما وموضعا 

  .على وجه اإلطǚق فما ينزل منزلة االسم يƋخذ موضعه ويتصرƻ تصرفه 

" إّيا"استعمالهم و ذلك في باب خر ليƩ في موقع الضمائر الناصبة آفي موضع " إّيا " ويجوز أن تقع 

فƎنما استعملت " اك أعني اك رأيت وإّيإّي" « :إذا لم تقع مواقع الحروƻ التي ذكرنا فمن ذلك قولهم 

  )2(»... هاهنا من قبل أنك ال تقدر على الكاƻ  "اكإّي"

         خǚ اا مواضع إعرابية متغيرة فǚ نجد تدكما أكد على أن الوحدة النحوية االسم لديه         

  .لكل موضعه الخاƭ حسب وظيفته اإلعرابية أو الجر فبين موضع النصب أو الرفع 

أعدت مع المضمر الباƇ من قبل أنهم ال يتكلمون  ،"ما مررت بƋحد إال بك" و "مررت بزيد وبك" « :قال

            وال أخواتها  "ال أنت"و" إّيا"ولم توقع  .ع المضمرم فلذلك أعادوا الجاّر ،بالكاƻ وأخواتها منفردة

  )3(»... هاهنا من قبل أن المنصوب والمرفوع ال يقعان في موضع المجرور 

فاالسم يتميز بحركة حرة في التركيب وهو وحدة نحوية متغيرة نجدها في أي نقطة من التركيب 

  ...لية ، مفعولية وإضافة لتعاقب الوظائƻ النحوية  المختلفة عليها من فاع

3-2-7-  Ʋتبادل المواض:  

خصائƭ الوحدات النحوية باعتماد آليات لسانية لبه سيبويه في وصفه لنظام اللغة وتتبعه نت          

  .فيما بينها ،أن هناك وحدات نحوية تتبادل المواضع ،خاصة باستخدامه آللية الموضع ،مختلفة

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،2ƭ ،376 الكتاب  :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،2المصدر نفسهƭ ،377. 
3  - Ɯ ،2المصدر نفسهƭ ،385. 
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كƎنزال االسم منزلة  ،ئصها التركيبية وليست مشتركة في نفƩ الفئةحتى وإن كانت مختلفة في خصا 

  .أو العكƩ في التركيب  الصفة 

 "حسن"في باب ما يكون من األسماƇ صفة مفردا وليƩ بفاعل وال صفة تشبه بالفاعل  « :قال 

جل مررت بر" و، "طوله سبعņ مررت بثوبż" و، "ها طولſ مررت بحية ذراعņ": وأشباهه، وذلك قولك 

Żن  أخذ": منك صفة ويدلك على ذلك قول العرب  "خير"فهذه تكون صفات كما كانت  ، "إبله  مئةǚبنو ف

  . )1(»... وصفا  " مئة"فجعلوا  "ئةŹمن بني فǚن إبǚ م

  :فيجوز أن يكون االسم في موضع الصفة ، والشاهد قول الشاعر وهو األعشى         

  ورقيت أسباب السماƇ بسلم * ** ثمانية قامةŹ لئن كنت في جّب  

  )2( » ...ألنها تنوب مناب طويل أو عميق  "ثمانين"ùب " جّب"وصƻ : والشاهد فيه 

  .ويمكن أن تنزل الصفة منزلة االسم فتƋùخذ موضعه أي التغيير التراجعي العكسي للمواضع 

فقد جعلته  ،ن كان صفةفهو رفع أل هذا وإ ،"أبوه رجلą شديدņ مررت برجلĆ: "فƎن قلت  «: قال سيبويه 

  )3(... "أبي عشرة "يقبƠ فيه ما يقبƠ في"  أبوه  أبي عشرةŉ" في هذا الموضع اسما بمنزلة  

الذي بعد شديد  "رجل"ùف" مررت برجلĆ شديد رجل أبوه : " إذا قلت  «: و قال السيرافي في شرحه 

 .  ن الفعل ال يبدل منه االسم أل" رجل"وقد أبدل منه " أبوه  "في فبطل أن يعمل شديد ،بدل من شديد

ألن حكمهما واحد في اختيار الرفع "  أبي عشرة" :جرǎ مجرǎ" برجل"  "أبوه"فƎن وحدناه ورفعنا 

  )4( »...فيهما

و في األخير نلخƭ أن الوحدة النحوية االسم تتميز بحرية الحركة في المتتالية اللغوية و هي أشد تمكنا 

عل، الصفة و الحرƻ و يمكنها أحيانا أن تتبادل مواضعها مع الوحدة من باقي الوحدات النحوية كالف

  . النحوية الصفة إذا لم ينتقض المعنى و استقام الكǚم 

  

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،3 ƭ ،26الكتاب  :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،3المصدر نفسهƭ ،27. 
 .المصدر نفسه -  3
 2004شرح كتاب سيبويه، تحقيق محمد عوني عبد الرؤوƻ، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، : السيرافي -  4
Ɯ6ƭ ،108. 
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  : مواضƲ الوحدة النحوية الƻعل  -3-3

و ليبين " الفعل"بين سيبويه من خǚل اعتماده على آلية العامل أن أصل العمل للوحدة النحوية 

فحد " ضا على آلية الموضع ية و قيمها الخǚفية عن باقي الوحدات النحوية اعتمد أيخصائصها التركيب

  " .العامل الموضع

و هو األصل و موضع " أي الموضع النحوي"موضع اإلعمال : و الحظ أن للفعل موضعين

  .عندما يكون من تمام ما قبله " الموضع اإلعرابي"عدم اإلعمال أي 

لعامل المواضع النحوية للفعل فƎننا نكتفي بذكر بعضها بƎيجاز ونسلط و بما أننا ذكرنا في آلية ا

  " .الفعل"الضوƇ على المواضع اإلعرابية حتى نبين موضع و خصائƭ هذه الوحدة النحوية 

3-3-1- ǎالنحو Ʋالموض  :  

       و أن لديه موضعا خاصا ،ذكر سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم أن أصل العمل للفعل

درا متقدما عن معموالته، كما يمكن أن يعمل متƋخرا إذا لم يستوƻ حقه من التركيب، فيتسلط به متص

            و إنما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق بين ما يدخله ضرب «: على االسم الذي قبله، قال 

  . )1( »...من هذه األربعة لما يحدث فيه العامل

 "ضربت زيدا" «: ن يكون متقدما على معموالته و قال أيضا صبيا أن موضع العامل وحده أ

، حيث كان زيد "اعمرŅ ضرب زيدņ"كما كان الحد  ،ألنك تريد أن تعمله و تحمل عليه االسم ،هو الحد

فالحد   )2(»... "ا ضربتزيدŅ " :و إن قدمت االسم فهو عربي جيد و ذلك قولك  ،أول ما تشغل به الفعل

  :   ثل إذ هو موضع العامل ثم المعمول م

  ضرب زيد عمرا                        

  2مع   1عا     مع                                      

  زيدا   ضربت:   و يمكن إعمال الفعل حتى و إن كان موضعه متƋخرا عن معموله مثل 

    1عا    مع   2مع                                                                                        

  

  

                                                 
  . Ɯ ،1 ƭ ،41الكتابسيبويه،  - 1
  . Ɯ1 ƭ ،133المصدر نفسه،  - 2
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           "الفعل"و يكون لفظيا مثل  ،العامل عند سيبويه ما كان في معنى الشيƇ أو من سببهو       

عبد اهللا "في  "عبد اهللا" « :الذي يعمل فيما بعده، فيقول  "االبتداù"Ƈو ما ينزل منزلته أو معنويا ك

فاالبتداƇ هو )   1(» "كم رجل ضرب عبد اهللا": ين قلت كما ارتفع بالفعل ح ،يرتفع باالبتداƇ "ماكث

  .األصل ثم تتواتر في موضعه باقي الوحدات النحوية العاملة فيما بعدها 

ر فيها لديه مواضع خاصة ال يمكن أن تتوت أن" الفعل"و أكد سيبويه في تتبعه للوحدة النحوية       

األمر و النهي يختار فيهما النصب في االسم الذي يبني عليه الفعل و يبني  « :وحدات أخرǎ فقال 

إنما هما للفعل كما أن حروƻ  ،كما اختير ذلك في باب االستفهام ألن األمر و النهي ،على الفعل

    ألنهما  ،و كان األصل فيهما أن يبتدأ بالفعل قبل االسم فهكذا األمر و النهي ،االستفهام بالفعل أولى

   )   2(»...ال يقعان إال بالفعل مظهرا و مضمرا

حتى و إن كان مضمرا  ،فاألصل في سياق األمر و النهي أن يكون الموضع للفعل ال ƹير  

  .عكƩ االستفهام الذي يمكن أن يليه االسم 

 "زيدا ضربه": و األمر و النهي ال يكون إال بفعل و ذلك قولك « :و مثل سيبويه بقوله   

 "        أما زيدا فاقتله " :و مثل ذلك "زيدا اشتر له ثوبا"و " خالدا اضرب أباه "و  "ر بهعمرا امر"و 

زيدا ليضربه " و منه  "أبا بكر فǚ تمرر به " و "أما خالد فǚ تشتم أباه"و  "أما عمرا فاشتر له ثوبا" و 

   )3(»...ألنه أمر للغائب بمنزلة أفعل للمخاطبة " بشرا ليقتل أباه بكرا"و  "عمرو

 "لمعموالتا"فهذه األمثلة التي أوردها سيبويه المصدرة بƋسماƇ منصوبة فƎن ما قبل هذه   

        ألن األمر و النهي ال يكونان إال بفعل سواƇ كان مظهرا  ،فƋصل الموضع له" الفعل"والعامل فيها 

  : أو مضمرا مثل

              Ø                                  اضربه   زيدا  

    ]  العامل المفسر [       ]  عا المضمر  2مع[    ) ]  موضع العامل المضمر [ ( 

                             

  )فاقتله ) ]           ( زيدا(     )موضع العامل المضمر (   Ø[ أّما 

  )رالعامل المفس(        عا المضمر   2مع                                     

  .فللفعل موضع خاƭ به حتى و إن كان مضمرا 

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،292، الكتابسيبويه،  - 1
  . Ɯ1 ƭ ،192المصدر نفسه ،  - 2
  . Ɯ ،1 ƭ ،41مصدر نفسهال - 3
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و يختار موضع اإلعمال للفعل و يرفض  ،و يربط سيبويه كثيرا بين الموضع و استقامة الكǚم

      و قد يكون في األمر و النهي أن يبني الفعل على االسم «: بناƇه على ما قبله و يعلل لذلك، قال 

 و نبهت المخاطب له ليعرفه باسمهفرفعته باالبتداƇ، " اهللا عبدŃ"ت ، ابتدأ"عبد اهللا اضربه"و ذلك قولك، 

فƎذا  "زيد فاضربه" فƎذا قلت " أما زيد فقتله: " ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر، و مثل ذلك

Ƈأنك لو قلت .قلت، زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على االبتدا ǎم قزيد فمنطلق لم يست: أال تر       

         يكون مبتدأ فƎن شئت نصبته على شيƇ هذا تفسيره .فهو دليل على أنه ال يجوز أن يكون مبتدأ

 )1(»..".عليك زيدا فاقتله": كƋنك قلت  ،"عليك"و إن شئت على  ،كما كان ذلك في االستفهام

  على االبتداƇ أي في موضع الخبر" اضربهأقتله، " فمذهب سيبويه هو عدم حمل الفعلين 

        و نصب ما قبلهما  استئناƻو االختبار أن يكون الفعǚن في موضع  ،نهما متصǚن بالفاƇأل

  .حتى يستقيم الكǚم " عليك"على إضمار فعل أو بتقدير 

     و أجاز أن يكون االسم مرفوعا في حال إذا كان مبنيا على مبتدأ مضمر أو مظهر و الفعل بعده 

  . استئناƻفي موضع 

و إن شئت  "هذا زيد فاضربه": إذا كان مبنيا على مبتدأ مظهر أو مضمر فƋما المظهر فقولك « : فقال 

: كƋنك قلت  "فانظر إليه اهللاĉالهǚل و ": و ذلك قولك  إذا كان مظهرا، و يعمل كعمله "هذا"لم تظهر 

    )2(»...ثم جئت باألمر "هذا الهǚل"

        بعدهفيما موضع استئناƻ و إعمال  في بتدأ و إنمافالفعل المقترن بالفاƇ ال يكون مبنيا على الم

  : و الشاهد عند سيبويه قول الشاعر ، من المعموالت

ŉوقائلة Žفتات Ơهمخوالن فانك***  ſ3( اين خلو كماهيالحّي وأكرومة(  

  .في موضع استئناƻ " انكƠ"و الفعل " هذه خوالن "فالتقدير 

     واعلم « : زل منزلة األمر و النهي الدعاƇ، قال سيبويه و من المواضع الخاصة بالفعل و التي تن

   .نهي وأأمر  :ألنه استعظم أن يقال "دعاƇ"نما قيل إو  ،أن الدعاƇ بمنزلة األمر و النهي

  

  

  

                                                 
  Ɯ ،1 ƭ ،192 الكتابسيبويه،  - 1
2- Ɯ ، 1المصدر نفسه  ƭ ،192-193 .  
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ ،193 .  
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زيدا  ":و تقول  "عمرا ليجزه اهللا خيرا"و  "زيداŹ فاصلƠ شƋنه " ، و"فاƹفر ذنبهاللƃهم زيدŅا ": و ذلك قولك 

  .   )1(»..."زيدا ليقطع اهللا يده"معنى ألن معناه  العيƫ اهللا عليه زيدا أمرł"و" ده قطع اهللا ي

و يؤكد على أن األمر  ،في سياق الدعاƇ بمنزلة األمر و النهي" اللفعل"فƋصل الموضع للوحدة النحوية 

 Ƈتحدده مثل االستفهام و الجزا ƻلديه حرو Ʃبالفعل أوجب ألنه لي.  

فيقبƠ حذƻ الفعل كما يقبƠ  ،فيضارع حروƻ الجزاƇ ،سوǎ الفعل حرƻ له  ثو األمر ليƩ يحد... «

Ƈالجزا ƻالفعل بعد حرو ƻ2(»...حذ( .  

منه أبينو موضع الفعل في األمر  ،لقبƠ و االستحسانافسيبويه يعتمد المعيارية في اختياره للموضع بين 

  .ك االستفهام ال الفعل و كذلإفي الجزاƇ ألن هذا األخير يحدث بحروƻ ال يليها 

و إنما  ،قبƠ حذƻ الفعل و إضماره بعد حروƻ االستفهام لمضارعتها حروƻ الجزاƇينما و إ« : قال 

      و المƋمور ال بد له من أمر، واألمر و النهي  اƇ،هالب لةمشغو "اضربه"ألن  "زيدا اضربه": قلت 

  . )3(»...ال يكونان إال بالفعل فلم يستغن عن اإلضمار إذا لم يظهر

  .ال الفعل مظهرا كان أو مضمرا فموضع األمر و النهي ال يشغله إ

  اضربه              زيدا        )   Ø(                                     :  مثل 

   )العامل المفسر )    ( عا المضمر 2مع)     (موضع الفعل المضمر                                

 : عنǈل و ينوبǈ ما ينزل موضƲ الƻع -3-3-2

  :  اسم الƻعل -

هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بƋسماƇ لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث و موضعها من الكǚم « 

، و منها ما تعدǎ و منها ما يتعدǎ المƋمور إلى المƋمور به و منها ما ال يتعدǎ المƋمور ،األمر و النهي

فƎنما هو اسم  " زيدŅا رŃوłيńدł": المنهى، أّما ما تعدǎ فقولك و منها ما ال يتعدǎ ،إلى المنهى عنه المنهي

  .  )4(»..."هاتŉ زيدا"إنما تريد  " هلƃّم زيدŅا"و منها  " أرود زيدŅا" :قولك 

  

  

 

                                                 
  .Ɯ ،1  ƭ  ،195 الكتابسيبويه،  -  1
2  - Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ  ،197.  
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ  ،197.  
4  -  Ɯ ، 1المصدر نفسه  ƭ ،298.  
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ùوضعت موضع فعل األمر و ال يجوز ذكر الفعل معها" هلّم "و " رويد "ف Ƈأسما،  ǚألنها تنوب عنه ف

       و ما ينزل منزلة الشيƇ يƋخذ بعض خصائصه ،"العامل" Ʃ الفئة يجوز اجتماعهما ألنهما من نف

  .و يعمل عمله حتى و إن لم يتمكن و ال يتصرƻ تصرفه فيƋخذ موضعه 

  .  )1(»..." حّيهل الثريد": و منها قول العرب « : و مثال ذلك أيضا قوله 

Ƈ واحد وفتحوها و أقاموها جعلوا حّي و هل بمنزلة شي« : و قد شرح السيرافي هذا القول و قال 

  .  )ƹ"...«)2ئتوا الثريد "ة بمنزل " حّي هل الثريد"فلم تثن و لم تجمع و جعلوا  ،مقام اسم الفعل

  : و أورد سيبويه أمثلة كثيرة عن أسماƇ األفعال التي تقع موقع الفعل منها قول الشاعر 

  )3(أما ترǎ الموت لدǎ أوراكها***تراكها من إبل تراكها

  " اترك" اسم فعل في موضع فعل األمر " اكهافتر" 

فمثǚ اسم فعل  ،و يدقق سيبويه في تجديده للوحدات التي تنزل منزلة الفعل و توضع في مواضعه

ǎزم ،األمر منه ما يتعدǚبمنزلة الفعل ال ǎو منه أصوات ال تتعد.  

عنه، فنحو قولك مłه  ى منهىإلو أّما ما ال يتعدǎ المƋمور و ال المنهي إلى مƋمور به و ال «: قال  

  .  )4(»...و صłه و آه و إيه و ما أشبه ذلك

       فهذه أصوات وضعت موضع اسم الفعل« : في معنى هذه األصوات فقال او قد وضƠ السير

استزادة وفصل سيبويه بين : "إيه"اسكت و :  "صه"كƻ، و معنى : و ال تثنى و ال تجمع فمعنى مه

مره بالسكوت و الكƻ أصه : نهيا في المعنى ال بدخول حرƻ نهي مثǚ األمر و النهي و اعتبره

  .  )5(»...عن الكǚم

و ال تضاƻ إلى ما بعدها حتى ال تتداخل مع  ،فهذه األسماƇ تجري مجرǎ الفعل و تعمل عمله

  .الوحدة النحوية االسم

             فظ ما بعد األمرريت مجرǎ ما فيه األلƻ و الǚم لئǚ يخالƻ ما بعدها لجو أ« : قال سيبويه 

 .  )6(»...و النهي

                                                 
  .Ɯ1  ƭ ،298 لكتاب،اسيبويه،   -  1
  .Ɯ5  ƭ ،08، شرح كتاب سيبويه:  :فياالسير  -  2
 . Ɯ ،1  ƭ ،298الكتاب :سيبويه -  3
4  -  Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ ،299.  
  .Ɯ ،5  ƭ ،09 شرح كتاب سيبويه: في االسير  -  5
  .Ɯ ،1  ƭ ،300الكتاب :سيبويه  -  6
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و يعلل وقوع هذه األسماƇ في موضع الفعل دون ƹيره من الوحدات ألن األمر والنهي ال يكونان 

  .إال بفعل 

  .)1(»...ال بفعل، ألنهما ال يكونان إنما كان أصل هذا في األمر و النهي و كان أولى بهإو « : قال 

و يشترط  ،هنا فƎنه يتميز بثباته موضعه ليكون عامǚ "اسم فعل األمر"مثل  و ما ينزل منزلة الفعل

       فƎنه يمكن أن يعمل متƋخرا و يتسلط " الفعل" أن يكون متقدما على معموله عكƩ األصل 

  .على معموله ألƹراض بƹǚية 

الفعل و يقبƠ  و في موضع الوحدة النحويةالحد أن يكون متقدما ليكون عامǚ، ف "اسم الفعل"أما 

  .تƋخيره 

         و إنما قبƠ ألن  ،"زيدا حذرك"، و"زيدا عليك": نه يقبƠ أن تقول واعلم أ«: قال سيبويه 

و إنما وضعت موضع األفعال و ال تصرƻ لها، فلم تعمل عمل الفعل  ،هذه الحروƻ ليست بƋفعال

  .  )2(»...في جميع األحوال و لم تقو قوته 

أن الوحدة النحوية األصل في موضع  ،لنا سيبويه باعتماد آلية الموضعبّين القول  هذا فمن خǚل

أكثر تصرفا و حركة من الوحدات التي تنزل منزلتها من حيث الموضع، اإلعمال،  "الفعل"العاملية 

ƻالتصر...  

و إنما للفعل خصائƭ تركيبية تميزه عن ƹيره تتمكن تمكنه، يƩ كل وحدة تنزل موضع العامل فل

  .وحدات، فهو يعمل مظهرا مضمرا المن 

هذا باب ما جرǎ « : و قد وضƠ سيبويه موضع العامل المضمر في باب اإلƹراƇ و التحذير قال 

إذا علمت أّن الرجل مستغن عن لفظك  ،من األمر و النهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره

رجǚ يضرب أو يشتم أو يقتل  ، و ذاك أنك رأيت"رأسه"و "عمرو"و  "زيدا": و ذلك قولك  ،بالفعل

  .)3(»...أوقع عملك بزيد: ، أي "زيدŅا: "أن تلفظ له بعمله، فقلت  فاكتفيت بما هو فيه من عمله

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1  ƭ ،299الكتاب :سيبويه -1
2  - Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ ،309.  
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه  ƭ ،310.  
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        إذا كان معناه جليا ،فاألثر الذي يتركه العامل في معموله عǚمة على أنه مضمر يستغني عنه

الذي يصل إلى معموله بحرƻ فالعامل مل، في السياق، و ليƩ كل موضع يجوز فيه الحذƻ العا

  .الجر ال يضمر 

ألن الجار ال يضمر و ذلك أّن المجرور  "تنƠ عن الطريق"و ال يجوز أن تضمر « : قال سيبويه 

  .)1(»...داخل في الجار ƹير منفصل فصار كƋنه شيƇ من االسم معاقب للتنوين

  : با في باب اإلƹراƇ قول الشاعر و من الشواهد التي ذكرها سيبويه في إضمار العامل وجو

  )2(كساعĆż إلى الهيجا بغير سǚح ***أخاك أخاك إّن من ال أخاله

  أخاك أخاك " زم ùال"  :فالتقدير

  موضع العامل(     

       )المحذوƻ وجوبا    

أو كان معطوفا عليه، أما إذا كان مفردا فيجوز فيه إضمار  لفيضمر العامل وجوبا إذا تكرر معمو

  .فعل أو إظهاره ال

ألنهم إذا «: في علة إضمار العامل و تقديره في موضعه النحوي حيث قال اقد بين السيرو   

 .  )3(»...كرروا جعلوا أحد االسمين كالفعل و االسم اآلخر كالمفعول 

و لم يكتƻ سيبويه برصد النحوية للفعل في حالتي اإلظهار  و اإلضمار في باب األمر و النهي بل 

فيؤكد بذلك نظرته الشمولية  ،أيضا بقصد المتكلم و الموقƻ الذي يستوجب الذكر أو الحذƻ اهتم

  .للغة على أنها نظام من الوحدات و أداة للتواصل 

إذا ": ƹير األمر و النهي و ذلك قولكفي هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره « : قال

ت نحيث زك "مكةŽ و ربŮł الكعبة": يئة الحاƜ فقلتقاصدا في ه ،رجǚ متوجها وجهة الحاƜ "رأيت

  .  )4(»...ريد مكة و اهللا ي: كƋنك قلت ،أنه يريد مكة

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1  ƭ ،310 -311 الكتاب :سيبويه  -  1
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3 -3-3- Ǎو المعن Ʋالموض  : 

 "    اإّما زيدŅ أال رجلć": و هو قول أبي عمرو ،رحمه اهللا،و مثل ذلك قول الخليل « : قال سيبويه 

اللƃهم اجعله زيدŅا ": فكƋنه قال  يسƋله و يريده،متمن شيئا فهو  "أال رجل": ألنه حين قال و إّما عمرŅا،

  .)1(»و عمرŅا أأو وفق زيدا  "أو عمرŅا

  .فموضع العامل يرتبط بالمعنى الذي يريده المتكلم و عليه يحمل الكǚم 

و حد الكǚم ) المتكلم، العامل،و الموضع(  ةو قد وضƠ سيبويه عǚقات التفاعل بين األقطاب الثǚث

  .لمعنى هو ا

  : و من ذلك قول الشاعر و هو من بحر الرجز « : قال 

Žقد سالم الحيات Žدمامنه الق***ƃالشجاع الش ćłاألفعوانńجłاعłم  

łو ذات قرنين ضŃمňوزا ضńرƁ2(»ماز(.  

  .حمǚ على المعنى  "سالمت " بعامل مضمر تقديره "أفعوان " نصب فيهو الشاهد 

         وذلك أن يصƻ رجǚ بخشونة قدميه وصǚبتهما ،المعنىحمل األفعوان على «: في اقال السير

و إذا سالمت الحيات القدم فالقدم أيضا سالمت  ،و أنهما قد سالمتها ،و أّن الحيات ال يعملن فيهما

  .  )3( »... "سالمت القدم األفعوان": الحيات فكƋنه قال 

الموجه لحركة الوحدات النحوية  فالمعنى هو الذي يستوجب اختيار موضع اإلعمال أو عدمه وهو

  .في المتتالية اللغوية  ومواضعها

  : و قد أنشد بعضهم األوƩ بن حجر 

Ńها يداها و رأسǚه تواهق رج***  Ńلها قتبŽƻبالحقي خلƻة راد  

  :كيو أنشد بعضهم أيضا للحادث بن نه

ņيزيد ضارع łكńبŃليĉ  لخصومة*** Ơالطوائ Ơ4(و مختبط مما تطي(  
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  ألنه إذا وهقت الرجǚن اليدين فقد  ،ق رجǚها يديها فحمله على المعنىهجه الكǚم تواوكان و «

ألن  ،بما لم يسّم فاعله ثم جاƇ بالفاعل وهو ضارع فرفعه "يزيد"و رفع ... واهقت اليدان الرجلين

يبك ومن الناƩ من يروي ل "ليبكه ضارع" : الفعل الذي لم يسّم فاعله يدل على أّن له فاعǚ، قال

        و ذكر بعض أصحابنا ،فيجعل يزيد منصوبا و ضارع فاعل يبك على ما سمى فاعله ،ضارع

  )  1(»...أن الرواية هي األولى و أّن هذا تعبير النحويين

  .العامل في موضعه النحوي أو إضماره إظهار فالمعنى هو الداعي إلى 

  :  فمن ذلك أيضا قول عبد العزيز الكǚسي 

  )2(وجنƃات و عينا سلسبيǚ  ***حين لهم جزاƇوجدنا الصال

الشاهد فيه حمل جنات و العين على المعنى و نصبهما بƎضمار فعل كما تقّدم، و التقدير وجدنا لهم 

Źǚو عينا سلسبي ŉ3( جنات(  

و أكد فيها على وجوب إضماره ألن العرب  ،التي تتبعها سيبويهو و من المواضع النحوية للفعل 

هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل ƹير « إذا وجد النائب عنه هر ظبمال تتكلم 

 "عقرا"و  "جدعا"و " دفرا"و  "خيبة": ونحو قولك  ،"رعبا"و  "سقيا": المستعمل إظهاره وذلك قولك 

              "جوعا"و  "تبا"و  "تعسا": و من ذلك قولك  "سحقا"و  "بعدا"و  "تفة"و  "أفة"و " سابƁ"و 

  .)4(»..."جوبا"و 

فقبل هذه المصادر المنصوبة يوجد موضع للفعل الذي حذƻ وجوبا مع إبقاƇ عمله ألنه وجد البدل 

  :ادة ومن الشواهد التي أوردها سيبويه قول ابن مّي، عنه من لفظه 

  .)5(ا بهرĄż بهرĄĄĄĄĄĄĄĄĄŅا لهم بعدها بجاريةŉ***تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي

  ."بćłهńرŅا  " "بłهłرł " ضمار الفعلفالتقدير على إ

نما اختزل الفعل ها هنا إو« : وال يكتفي سيبويه بالتمثيل و إنما يعلل بسبب اختزال العامل فيقول 

  .ألنهم جعلوه بدال من اللفظ بالفعل

  

                                                 
  .Ɯ ،5  ƭ ،58 شرح كتاب سيبويه: فياالسير  -  1
  . Ɯ ،1  ƭ ،346الكتاب :سيبويه  -  2
  . Ɯ1 ƭ ،203 شرح أبيات سيبويه،: الشنتمري  -  3
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خّيبك "و من  "رعاك اهللا"و  "سقاك اهللا"و كذلك هذا كله بدل من  "احذر"كما جعل الحذر بدال من  

بدال من بهرك اهللا  "بهرŅا"جعلت  كƋنكو ما جاƇ منه ال يظهر فعل فهو على هذا المثال نصب  "اهللا

  .)1(»...فهذا تمثيل ال يتكلم به

  .فالفعل لديه موضع في حد الكǚم الذي يرتبط بالمعنى و استعمال العرب 

هو عدم بناƇ هذه  "الفعل"و الدليل عند سيبويه أّن هذه األمثلة التي ذكرها اختزل فيها العامل 

  .المصادر على ما قبلها و إنما هي معمول لفعل ألن الدعاƇ أيضا ال يكون إال بفعل 

على أنه على الفعل نصب، أنك لم تذكر شيئا من هذه المصادر لتبني  ك أيضاو مما يدل« : قال 

و لكنه  ،ي نيتكو أنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر ف ،عليه كǚما كما يبني عبد اهللا إذا ابتدأته

  .)2(»... على دعائك له أو عليه

  :ما ينزل منزلة المصادر في الدعاƅ في إضمار العامل -3-3-4

3-3-4-1- ƅر أسماǉالجوا : 

 Ƈفي المصادر في الدعا Ƈأكد سيبويه على أن للفعل موضعا نحويا مظهرا كان أو مضمرا سوا

  .وكذلك ما يجري مجراها 

 "    تربا : "من األسماƇ مجرǎ المصادر التي يدعى بها و ذلك قولكهذا باب ما أجري « : فقال 

        فƎن تفسيرها ها هنا كتفسيرها " تربا لك " : فقلت  "لك"وما أشبه هذا فƎن أدخلت  "جندال"و 

               و ما أشبه هذا من الفعل ،ألزمك اهللا و أطعمك اهللا تربا و جندال: في الباب األول كƋنه قال 

  .)3(»..."تربت يداك و جندلت" : و اختزل الفعل ها هنا ألنهم جعلوه بدال من قولك 

 زه عن باقي الوحداتو مما يقوي حجة سيبويه في إضمار العامل و أن لديه موضعا نحويا يميِّ

  .)4(»..." يŅاهنيئا مر: "و ذلك قولك« : النحوية قوله

  :الفعل يؤكد موضع  خطلفي قول األ " هنيئا"Ǝظهار فعل ف

  )5( فرŃنƐ له الظŮأظفره اهللا فليهƁ***هلſإمام تغادينا فواضإلى 
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و تصريحه بالفعل، فّدلĊ على أّن معنى هنيئا له الظفر " فليهنƐ له الظفر"« : الشاهد فيه قوله 

  . )1(»...كمعنى ليهنƐ له الظفر، و أنƃه موضوع موضعه، فلذلك لزمه النصب خاصة 

وجود المصادر التي تنوب        كثيرة في األسماƇ و في ƹير الدعاƇ لو مواضع إضمار العامل 

 أفعل ذلك كرامةŹ"و  "عجبا"و "كفرا الا و شكرŅ احمدŅ"«  : و من ذلك قول سيبويه عن الفعل، 

        ألفعلن ذاك" و ، "ا و ال هّمادŅيال أفعل ذاك و ال ك"و  "عينż ا ونعامłعين و حبŌ ،عمةونſ ةŹومسّر

  .)2(»..."او هوانŹ او رƹم

فالمصدر المذكورة في هذا القول منصوبة على إضمار العامل، كما ذكر أمثلة عن أسماƇ أيضا 

  .المصادر و يضمر فيها العامل و يقدر في السياق حسب المعنى المراد مجرǎ تجري 

تلون و تنقل نما هذا أنك رأيت رجǚ في حال إو  "ا أخرÞ ǎا مرة و قيسيŌأتميميŌ" « و ذلك قولك 

  .ل تميميا مرة و قيسيا أخرǎحوŊأتŽ: فقلت ك أتميميا مرة أخرǎ و قيسيا أخرÞ ǎ كƋنك قلت 

يسƋله  و ليƩ ،تلك الحال في تلون و تنقل، و هو عندك تعمل في تثبيت هذا له الحال فƋنت في هذه 

  .)3(»... ولكنه وبخه بذلك ،مسترشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه و يخبره عنه

   Ʃخوذة من الفعل لكن السياق استوجب تقدير فعل ليƋالمنصوبة التي ذكرت ليست م Ƈفاألسما

  .لفظها لتمام المعنى من 

 ،فسيبويه أورد شواهد كثيرة أقّر من خǚلها تمكن الوحدة النحوية الفعل في موضع العاملية  

  .  ةو مضمرأ ةمظهر ة أومؤخر أو مةعمل مقدتألنها األصل في قانون العمل لذلك 

 : المواضƲ اإلعرابية للƻعل  -3-3-5

نها األصل في اإلعراب و ما ينزل إّن األصل في الموضع اإلعرابي هو للوحدة النحوية االسم أل

ǎيره من الوحدات لكنه  ،منزلتها من الوحدات النحوية األخرƹ و الفعل لديه موضع العمل دون

  ...لصفة، الخبر، صلة الموصولما قبله كموضع الأيضا يكون في موضع تمام 
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 : الƻعل في موضƲ الصƻة  -3-3-5-1

"      أزيدņ أنت رجل تضربه Þ : " فهو كذلك، وذلك قولك ،و إذا كان في موضع الصفة« : قال سيبويه    

ولكنه  ،فƋحسنه أن يكون فيه الهاƇ، ألنه ليƩ بموضع إعمال ،فƎذا كان وصفا " ثوب أنت تلبسه Þ أكلŮ" و

أزيدŅا أنت رجل " : ألنه في موضع ما يكون من االسم و لم تكن لتقول  ،جوز فيه كما جاز في الوصلي

ولكن الفعل في  ،مبني على الفعلبألنه ليƩ  ،و أنت إذا جعلته وصفا للمفعول لم تنصبه "Þ تضربه

  ).1(»... موضع الوصƻ كما كان في موضع الخبر 

الوحدة النحوية التي تعد من تمام ما قبلها وهما  "الصفة"موضع جاƇا في  "تلبسه"و " تضربه"فالفعǚن 

و يستحسن في الفعل الذي يكون في موضعها أن يكون متصǚ بالهاƇ ألنه ليƩ في  ،بمنزلة اسم واحد

  : و من شواهد وقوع في الفعل في موضع الصفة قول الشاعر، موضع إعمال

  )2(هونùوم و تنتجùه ققحيل ***هùام نعم تحوونùأكلĊ ع

  " .نعم"في موضع رفع صفة لموصوƻ هو   "هحلقي"و " تحوونه" فالفعǚن

  :و قال زيد الخيل

  )3(ضارŃثوبتموه و ما  على محمر***كلĊ عام مƋتم تبعثونه أفي

فهما في موضع   "الهاƇ"بالعائد  اماتصالهصفة و نǚحظ الفي موضع " ثوبتموه"و " تبعثونه" الفعǚن ف

  .م ما قبلهما عدم اإلعمال أي من تما

، و من ذلك موضع الصفة لكنها ƹير متصلة بالهاƇفي كما أورد سيبويه شواهد أخرǎ ألفعال وقعت 

  :  قول جرير 

  )4(تباحمسوما شيƇ حميت ب***أبحت حمى تهامة من نجد

  .و هو ƹير متصل بالهاƇ  "لشيƇ"في موضع صفة  "حميت"فالفعل 

  :وقال شاعر آخر

 ŉƇيرهم تناƹو طول عهد أمن مال * **فما أدري أć5(صابوأ(  

  . "أصابوه"و هو ƹير متصل بالهاƇ و التقدير " لمال"في موضع الصفة " صابواأć"فالفعل 
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ألنه  ،نه أن يكون فيه الهاƇسو إذا كان وصفا فƋح« : سيبويه حقيقة العائد فيقول  Ơوضو ي           

  )1(»... ي موضع ما يكون من االسمألنه ف ،ولكنه يجوز فيه كما جاز في الوصل ،إعمالبموضع 

من تمام ما قبلها و ليƩ في موضع إعمال لذلك ال يتسلط على ما قبله إعرابي وقع في موضع  اذŹإفالفعل 

  .و يستحسن اتصال الهاƇ به 

و يستحسن أن يكون الموصوƻ اسما نكرة حتى يكون الفعل الذي بعده في موضع الصفة، فقال 

، فƎذا كان ألنه ليƩ بوصƻ ،لم يكن نصبا "أكلĊ يوم زيدا تضربه" : قلت  أال ترǎ أنƃك لو «: موضحا

بمنزلة  "ضارب"كما أنه ال يكون االسم مبنيا عليه في الخبر، فǚ يكون  ،عليه األول وصفا فليƩ بمبني

"ł2(»... ال نكرة و يفعل إ" فعلي(. 

      Ƈعلى ما الوالفعل إذا كان في موضع و قد شرح السيرافي معنى عدم بنا ƻبله و كذلكقص  

 "تضرب"و جعلت  "أكلĊ يوم رجل تضربه": يعني أنك إذا قلت « : ما ينزل منزلته كاسم الفاعل فقال 

              لم يصلƠ أن تنصب رجǚ فتبنيه على الضرب و قد جعلته في موضع نعته، كما أنك ،نعتا

و لو نصبته به بطل أن يكون  ،فجعلت ضربت خبرا لم تنصب زيدا به "زيد ضربت": إذا قلت 

  )  3(»...خبرا

و أما إذا كان الموصوƻ معرفة فƎن ذلك االسم ، فالفعل يكون في موضع الصفة إذا كان ما قبله نكرة 

  .منصوب على المفعولية بفعل مضمر فسره ما بعده 

  . ÞأكلĊ يوم زيدا تضربه: مثل قولك 

فƎن الفعل تضربه في موضع  "كل يوم رجل تضربهأ ":باسم نكرة مثل قولك " زيدا"و إذا استبدلنا 

  .الصفة

الفاعل بمنزلة اسم كاسم الفاعل و اسم المفعول يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة، ف تهو ما ينزل منزل

"łضارب و اسم المفعول بمنزلة " نحو" "فعلي"Ńفعلي".  
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               فكƋنك ،ها هنا صفة "يƋتيك"ألن  نصب" رجل يƋتيك فاضرب كلŮ: "و تقول « : و قال سيبويه 

  .)1(»... "رجل صالƠ اضرب كلŮ ":قلت 

  فاضرب صالƠفاضرب            كل رجل  يƋتيككل رجل 

  .صالƠ : كƋي صفة مفردة مثل  " لرجل"في موضع صفة  "يƋتيك" فالفعل

3-3-5-2- ǈو مواضع Ʊعل المضارƻال  :  

فهي تنزل منزلة األسماƇ " المضارع مع الفاعل الفعل"تتبع سيبويه مواضع الوحدة النحوية   

وتتميز بحركة حرة كاالسم، فتجري عليها مفاهيم اإلعراب و البناƇ، و الرفع ثابت للفعل المضارع 

 Ƈلكينونته في مواضع األسما.  

و سيبويه ال ينظر للفعل المضارع بمعزل عن نظام العǚقات التركيبية، فالمضارع يقع في موضع 

فƋّما ما كان في موضع المبتدأ « : نا ذلك لخبر، االسم المجرور و االسم المنصوب، فيقول مبيِّالمبتدأ، ا

        "زيد يقول ذاك": ، و أّما ما كان في موضع المبني على المبتدأ فقولك "يقول زيد ذاك": فقولك 

هذا يوم "، و "ل ذاكمررت برجل يقو": و أّما ما كان في موضع ƹير المبتدأ و ال المبني عليه فقولك 

               ، فهكذا هذا "حسبته ينطلق "، و" رجل يقول ذاكهذا "و  "هذا زيد يقول ذاك"و  "آتيك

  .)2(»...و ما أشبهه

    إذا دخلت عليه حروƻ  ال تعمل في اسم  ،ابتداƇموضع و يكون الفعل المضارع أيضا في   

  .رض و التحضيض أو فعل وإنما تضيƻ معانż سياقية كƋدوات الع

ال تعمل  "هƃǚ"و  اƇوضع ابتدمفي  "فيقول"، "هƃǚ يقول ذاك : "و من ذلك أيضا« : و مثال ذلك قوله 

ال على األفعال التي إ، إالƃ أن من الحروƻ ما ال يدخل "يقول زيد ذاك": فكƋنك قلت  ،في اسم و ال فعل

 Ƈو تكون األفعال أولى من األسم ةمبتدأالفي موضع األسماƇ3(»... ا(  

و لكن االختيار أن تليها وحدة نحوية معينة كالفعل بعد أدوات  ،يما بعدهافإذا هناك حروƻ ال تعمل 

  .العرض و التحضيض 
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ومن ذلك « : وضع االبتداƇ للفعل المضارع إذا كان في موضع الصلة قال من سيبويه و بّي      

               مبتدأة  و هي صلة " تفرƷ"و منزلة الفراƷ، ب" تفرƷ"و  "ما"ùف ،"ائتني بعدما تفرƷ": قولهم 

             "الذي"في موضع مبتدأ ألن " يفرù "Ʒف "بعد الذي يفرƷ": إذا قلت  "الذي"في  بمنزلتها  و هي 

  .)1(»...و األسماƇ بعدها مبتدأة في شيƇ  ال يعمل

اللغوية مواضع متغيرة لمضارعته الوحدة فللفعل المضارع في نظام العǚقات التركيبية في المتتالية 

  .النحوية االسم تتسم بحركة حّرة في التركيب 

      ات الجزم و النصب التي تختƭ به فيكون مجزوما وو قد تدخل على الفعل المضارع أد  

  .صالة له باأل - العوامل–أو منصوبا، و هذا الموضع الذي يلي هذه األدوات 

   :نده موضعينلفعل المضارع عيتميّز اإذا 

  .موضع خاƭ بهذا الفعل فحسب و هو الموضع الذي يلي النواصب و الجوازم، فينصب أو يجزم  -

-  ǚسم ال تسبقه عوامل األفعال فيرتفع لكينونته في موضع االسم، ولذلك يقول معلǚوموضع ل       

ل على حد عمله في األسماƇ و علته أّن ما عمل في األسماƇ لم يعمل في هذه األفعا« : هذا الرفع فيه 

األسماƇ  موضع في و كينونتها .ال يعمل في األسماƇ فينصبهاأو  يجزمهافكما أّن ما يعمل في األفعال 

  )2(»... ترفعها كما يرفع االسم كينونته مبتدأ

أّن رفع الفعل بوقوعه موقع االسم « : في علƃة رفع الفعل المضارع فقال او قد شرح السير  

و منزلته منزلة االبتداƇ في أنه عامل ƹير  ،و وقوعه موقع االسم عامل ƹير لفظي ،فعهر بوهذا بسب

      مرفوعاموقعه  لفظي ال في أنه يرتفع باالبتداƇ، و الفعل مرفوعا سواƇ كان االسم الذي وقع الفعل

إعراب و لو كان إعراب الفعل يتبع  .ألن وقوعه هذا الموضع هو الرافع له Ýاأو منصوبا أو مخفوض

وعامل  ،و ما يعمل في االسم ال يعمل في الفعل ه،االسم الذي وقع موقعه صار عامل االسم عامل

  . )  3(»... الفعل ال يعمل في االسم
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بسبب عدم  التغير ود عامل مؤثر أو انعدامل هذا باالنطǚق من وصƻ تغير الحركات بوجيو يمكن تمث

  العامل فيتحدد لنا موضع الفعل المضارع 

  

  المجال الموضعي   الفعل المضارع   الحركة      المǚحظات

      Ø                                    الحالة العامة المتمكنة في الفعل  -الرفع  

  حالة خاصة ƹير متمكنة تزول بزوال المؤثر -النواصب                              النصب    

  حالة خاصة تعدم الحركة -       Ø                الجوازم                 

فƎن لديه موضعا باألصالة " الفعل"من فئة الوحدة النحوية  هفǚحظ سيبويه أن الفعل المضارع بما أن

و موضعا ينزل فيه منزلة االسم  ،هو موضع اإلعمال و يختƭ بدخول النواصب و الجوازم عليه

  .فǚ يعمل فيما قبله 

  : ضƲ و المعنǍ المو -3-3-5-3

أحاط سيبويه في تتبعه للوحدة النحوية الفعل المضارع و تنبه إلى أنه ال يرتفع فقط لوقوعه   

Ƈألنه قد يقع في مواضع ال تقع فيها الوحدة النحوية االسم ألن هناك معان اختاروا  ،مواضع األسما

  .من أجلها لزوم الفعل و ترك األصل 

هƃǚ يقول زيد : فمن تلك المواضع« موجودة في الفعل دون االسم ا المعاني الفي موضحافقال السير

ع على ض السامفيحضŊ ،يقول ىفينف ،ال يقول زيد ذاك: ثم قال قائل  ،و األصل زيد يقول ذاك ذاك،

و لّما كانت هƃǚ و أخواتها للتحضيض و معناها من معنى األمر ذكر  ،هƃǚ )ال(فيجعل مكان  ،القول

    )  1(»... موضع ابتداƇو الموضع عنى التحضيض و األمر الفعل لئǚ يزول م

و من ذلك « : و قد ذكر سيبويه مواضع خاصة بالفعل ال ƹير ألن المعنى يستوجب ذلك قال   

    فعلت و فعلت ال تنصب األفعال و ال تجزمها" كدت"ùف "كدت تفرƷ"و  "كدت أفعل ذاك: "أيضا 

  . )2(»...و ما أشبهها "كدت"أن األسماƇ ال تستعمل في إال  "كنت"ههنا بمنزلتها في  "أفعل"و 

  .فترك األصل الستقامة المعنى 

  

  

                                                 
  .Ɯ ،9  ƭ ،188 شرح كتاب سيبويه: فياالسير  -  1
  .Ɯ ،3  ƭ ،10الكتابسيبويه،   -  2



 اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في آتاب سيبويه                                           الثالفصل الث

 227

و أّما كدت أفعل و نحو ذلك مما يلزم فيه الفعل « : في هذا الموضع فقال او فسر السير

 مداناته و إنما ألزموا فيه الفعل ألنه أريد به الداللة بصفة الفعل على زمانه أو ،فاألصل فيه االسم

فلست بمخبر أنك فعلته و ال أنك عربت  ،كدت أفعل كذا: ته، فƎذا قلتعقوقرب االلتباƩ به و موا

مته و تعاطيت أسبابه حتى لم يبق بينك و بينه شيƇ إال مواقعته رو لكنك  ،منه عري من لم يرمه

مقاربا لفعله كنت : ، فكƋنك قلت إليه و لم تدخل فيه  انتهيتكدت أفعله فكƋّن أفعله حدا : فƎذا قلت 

فاختار الوحدة  ،) 1(»...في اللفظضو لفظ كدت أفعل أدل على حقيقة المعنى و أح ،وعلى حد فعله

ƹير خصائƭ تركيبية بو تتميز  ،في هذا الموضع ألنها أدل على المعنى" كدت أفعل"النحوية الفعل 

  .موجودة في االسم

            و ال يكون االسم في موضع " ! ما أحسن زيدا : "و تقول في التعجب« : قال سيبويه 

صار يقول ذاك، فهذا وجه : كƋنك قلت  ،"قد جعل يقول ذاك: " و منه  ".ما محسن زيدا": ذا فتقول 

Ƈنهم إنما  .دخول الرفع في األفعال لمضارعة األسماƋعسيت"و " كدت"عهم أن يستعملوا في منو ك "

        قارب "و " خليق أن يقول ذاك: "نحو قولهم " أن"األسماƇ أّن معناها و معنى نحوها تدخله 

فلما كان " كدت أن: "و يضطر الشاعر فيقول " عسى أن يفعل: "أال تراهم يقولون  ،"أن ال يفعل

 طكنت"و أجروا اللفظ أجروه في  ،المعنى فيهن ذلك، تركوا األسماƇ لئǚ يكون ما هذا معناه كغيره

  .يكون الموضع للفعل في سياق التعجب ألنه األنسب للمعنى ، فيستحسن أن )2(»...ألنه فعل مثله

ألن أحسن فعل ماض ...« :سياق التعجباختيار الفعل في : في علة االختيار فقال او قد علل السير

يدل لفظه على استقرار الحسن فيه الذي باستقراره فيه يستحق التعجب، و محسن ال يدل على ذلك، 

تجري  )لو(ألّن  ،و ال يستعمل مجيƇ ،معناه لو مجيƇ زيد ،كذا و كذلك لو أّن زيدا جاƇ لكان

 ǎفي شرطه إلى ذكر فعل يلزمه الشرط كلزومه  ،في الشرط و الجواب )إّن(مجر Ɲفاحتي        

   )  3(»...في إّن
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  فهو يتميز بحركة حرة في التركيب كاالسم ،كما ميّز سيبويه بين الفعل المضارع و باقي األفعال

ال تقع فيه باقي األفعال كاألمر  ،ختلƻ عنه في بعض المواضع و كذا لديه موضع خاƭ بهو ي

،ǚمن قبل أّن هذه األفعال التي يدخلها الرفع  ،هنا إلى الجزمو ال سبيل ه« : و في هذا يقول  مث

أبدا ألنها إنما تنصب  "افعل"والنصب و الجزم و هي األفعال المضارعة ال تكون في موضع 

فلكل فعل موضعه الخاƭ و ال يكون ، )1(»...مبنية على الوقƻ "أفعل"و  ،م بما قبلهاوتنجز

  .المضارع في موضع األمر 

  : الƻعل في موضƲ الخير  -3-3-5-4

، و مثال في موضع الخبر أي يكون مبنيا على ما قبله المواضع اإلعرابية للفعل أن يكونمن   

أذكر نتاجها ": كƋنه قال  ،"ناقتك أحب إليك أم أنثى أذكر أن تلد": و تقول « : سيبويه لوقذلك 

ŋأحب Þف "أم أنثىù"عمل له هنا كما ال  ،بالفعل "الذي"به يتم االسم كما يتم  "تلد"و  ،اسم "أن تلد ǚف

  )2(»...عمل  "الذي"يكون لصلة 

 ية االسمفالفعل إذن في موضع إعرابي هو موضع الخبر فهو من تمام ما قبله بمنزلة الوحدة النحو

عند السيرافي  "ليك أم أنثى Þإأذكر أن تلد ناقتك أحب ": و تقدير الكǚم أي ، اقبلهالتي تبنى على 

  : على وجهين 

ناقتك إّياه أحب إليه  أذكر والدةſ": كƋنه قال  "قتك أحب أم أنثى Þناأذكر أن تلد  "أحدهما أنم يكون« 

        خبر االبتداƇ الثاني و الجملة: "أحّب إليك"و  ،أن تلد ابتداƇ ثان"و  ،ابتداƇ "فذكر"أم  أنثى 

، و إنما "تلده"التي قدرناها في  "الهاƇ"و العائد إلى االبتداƇ األول  ،في موضع خبر االبتداƇ األول

فƋشبهت  ،و ما بعدها من الفعل بمنزلة اسم واحد "أن"و  "أن"ألنها في صلة  ،جاز حذفها و حسن

   بدال  ":أن تلد"أن تجعل  :و الوجه الثاني ،بƋم "ذكر"معطوفة على  "أنثى"و  ،فحسن حذفها "الذي"

و إنما أراد  ،ثم حذفت "Þأحب إليك أم أن تلد أنثى ذكرا تلد ناقتك أن: فكƋنك قلت  "الذكر"من 

ال يعمل فيما قبلها فلم يتسلط  "أن"ألن ما بعد " أن"بالفعل الذي بعد  "ا ذكر" ال تنصب سيبويه أنك 

   )  3(»..."الذي"إذا كان صلة  "الذي"كما لم يتسلط على ما قبل  ،ما قبلهاعلى 
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و يكون في هذا الموضع من تمام ما قبله و مبنيا  ،"أن"فالفعل ال يعمل فيما قبله إذا كان في صلة 

  .عليه مثل الفعل الذي يكون في صلة الموصول

في موضع  "جاƇك"فعته ألنه جعل ر ،"أّيهم جاƇك فاضرب: "فƎن قلت« : و قال سيبويه أيضا

  .)1(»...من حروƻ المجازاة" أّي"و  ،في موضع الجواب "فاضرب": الخبر، وذلك ألن قوله 

      فالفعل بعد حروƻ الجزاƇ إذا استوفى معموالته فƎنه ال يتسلط عليها و ال يعمل فيها و يكون

  .من تمامها في موضع خبر لها

  : لموضƲ اإلعرابي ما ينزل منزلة الƻعل و ا -3-3-6

  :ما قبلǈعلǍ بناƅ المصدر  -3-3-6-1

أزيد ضرب عمرو إّياه ": كƋنه قال  "أم بشر أزيد أن يضربه عمرو أمثلĈ": و تقول « : قال سيبويه 

Ĉأم بشرا أمثل Þ" نه ، "يفعل"مبني عليه، و لم ينزل منزلة  "أمثل"مبتدأ و مبني على ، فالمصدرƋفك

  .)2(»...و بشرخير أأزيد ضاربه ": قال 

فهو بمنزلة الفعل الذي  ،و ما بعده مبني عليه ،قبلهالذي  ال يتسلط على االسم" ضرب"فالمصدر 

  ."االسم"و مبنيا على ما قبله فهما بمنزلة الوحدة النحوية  "أن"يكون في صلة 

د بالفعل و لم يلتبƩ زي، و بنيت عليه فجعلته اسما و ذلك ألنك ابتدأته« : بويه فيقول سي ،و يعلل

       لضاربها أّن ه إالĊƃأزيد أنت الضارب: حين قلت  "هالضارب"كما لم يلتبƩ به  صلة لهإذا كان 

  .)3(»...و الفعل تمام هذه األسماƇ،"الذي ضربه "في معنى 

 بمنزلة الفعل  ،فƎنه يكون في موضع عدم اإلعمال "الذي"بمعنى " بال"فاسم الفاعل إذا اتصل   

الذي ال يتسلط على ما قبله فيكون من تمام ما قبله، و قد ذكر السيرافي هذا في صلة الموصول 

 مبتدأ  "ضاربه"جعلته  "أزيد ضاربه خير أم بشر": يعني أنك إذا قلت « : شرحه فقال في المعنى 

         فخرƜ من أن يكون في معنى الفعل الذي يعمل في زيد ،را، فجعلته خي"ريخ"أو بنيت عليه 

بمعنى الذي  فهو و ما فيه األلƻ "زيد أنت الضاربه": زلة ما فيه األلƻ و الǚم إذا قلت و صار بمن

   )  4(»...يعمل فيما قبلهال 
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فيما تكون أيضا في مواضع إعرابية و ال تعمل ...فما ينزل منزلة الفعل كاسم الفاعل، المصدر

  .قبله

   :أفعل التƻضيل -3-3-6-2

  .رابية للوحدات التي تنزل منزلة الفعل كƋفعل التفضيل يواصل سيبويه رصد المواضع اإلع  

أعبد اهللا "، و " Þأعبد اهللا أكرم عليه أم زيد ":مما ال يكون في االستفهام إال رفعا قولك « : فقال 

و ال اسم  ،ليƩ بفعل "أفعل"ألن " أعبد اهللا أنت أخوه أم بشر": كƋنك قلت  "Þ أصدق أم بشرله أنت 

            أعبد اهللا خير":  هإنما هو بمنزلة حسن و شديد و نحو ذلك و مثل و ،يجري مجرǎ الفعل

  . )Þ"...«)1 له أم بشر

عمل فيما قبلها حتى تال  ،اصدق، أكرم تنزل منزلة الفعل كالصفة المشبهة: ل التفضيل مثل افƋفع

              ،سماƇ فقطو تعمل في المنكور من األ" الفعل"ألنها ال تتمكن تمكن األصل وإن كان معمولها 

  .و إذا انتقض شرط من شروط عملها فƎنها تكافƐ الوحدة النحوية االسم 

ال يفعل شيƇ من األسماƇ إالƃ في المنكور على جهة  "أفعل"« : و في هذا المعنى يقول السيرافي 

    )  2(»..."ثوبا ظƻزيد أكثر ماال و أن: " كقولك التمييز 

: و تقول  «: يضا في موضع عدم اإلعمال كباقي الوحدات قال سيبويه و كذلك المصدر فƎنه يقع أ

ما أحسن ": في قولك  "زيد"انتصاب انتصاب الضرب كفƎنما  "Þ أزيد أنت له أشد ضربا أم عمرو"

      ، فالمصدر هنا كغيره من األسماƇ "األخ حسن وجهł": في قولك  "وجه"و كانتصاب  " !زيدا

و ليƩ له سبيل إلى اإلعمال و ليƩ له وجه في "لق وجها أم فǚنÞ أزيد أنت له أط": كقولك 

  .)3(»...ذلك
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  : موضƲ عدم إعمال الƻعل  -3-3-7

     اإلعمال إذا كان في موضع الجزم أي في أسلوب الشرط عدم و يكون الفعل في موضع   

  .فǚ يعمل فيما قبله 

    و كذلك  "Þ عبد اهللا إن تره تضربهأ" : فعا قولك ر مّما ال يكون في االستفهام إالƃو « : قال سيبويه 

         يل على االسم بفليƩ لǔخر س "Þ  أعبد اهللا إن تر تضربń": فقلت  ،طرحت الهاƇ مع قبحه نإ

  .)1(»...ألنه جزم

  .والته أم لم يستوفها ميعني أن الفعل بعد أدوات الشرط ال يعمل فيما قبل األداة سواƇ استوفى مع

: ال تقول  ،واب مجزومايضا أن يعمل جواب الشرط إذا كان الجو ال يجوز أ« : في االسير فقال

: فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقول  ،"إن تƋتنا نصادق أخاك"على معنى  ،"أخاك إن تƋتنا نصادق"

بعد  ام ألن Ý"تضربه"أو " تره"بƎضمار فعل يفسره  "عبد اهللا"نصب نف "Þ  هاهللا إن تره تضربń عبدłأ"

  )2(»...كما ال يكونان عاملين فيما قبلهما "إن"وجوابها المجزوم ال يكونان تفسيرا لما قبل  " إّن"

على هذا و يؤكد سيبويه  ،ا و ال يفسران المضمرمففعǚ الشرط و جوابه ال يعمǚن فيما قبله

، و ذلك ا قبلهليه ال يعمل فيمما في صلتها أي في موضع المضاƻ إ ألن "حين"ويعتبرهما بمنزلة 

 ضربŃأحين يƋتيني  "اهللا أعبدł": بمنزلة قولك  "إن"ألنه مع  ،و ليƩ للفعل األول سبيل« :  في قوله

  .)Þ"...«)3 ضربŃأاهللا يوم الجمعة  أعبدł"ألنه بمنزلة قولك  ،ني حظيفي يƋت "عبد اهللا"ùفليƩ ل

  .ذين الموضعين بمنزلة أي اسم فǚ يعمل في ه "حين"أو  يةالشرط "إن"فالفعل بعد 

  

  عبد اهللا إن تره تضربه          أعبد اهللا حين يƋتيني اضرب أ

  ال يعمل                                   ال يعمل        

  اضرب  يوم الجمعةأعبد اهللا                                  

مثال السابق ال يعمل فيما قبله في ال "يينيƋت " فالعامل الذي يكون في موضع المضاƻ إليه مثل

  .و كذلك الشƋن بالنسبة للعامل في موضع الجزاƇ  ،ال يجوز نصبه "عبد اهللا"في أي 

  .و ال يعمل فيه  في أنه ال يحمل عليه ما قبله "الحين"الجزاƇ بمنزلة ما بعد في  "إن"ما بعد ف
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حتى ال يقع االلتباƩ  "الحين" اƇ في الجزاƇ أو بعدوو يضبط سيبويه قوانين عدم اإلعمال س       

          آخر الكǚم "زيد"ألن المعتمد على  Ý"حين أضرب يƋتيني زيدņ": و مثل ذلك « بين فعلين ، فقال 

  .)1(»...يينو هو يƋت

أما يƋتيني فيجوز إعماله، و ما ينزل منزلة الحين  ،"حين"زيد ألنه في صلة  في ال يعمل "فƋضرب"

 " زيدا إذا أتاني أضرب": و كذلك إذا قلت « عل بعده ثابت و ال يتغير قال في المعنى فƎن حكم الف

  .)2(»..."حين"نما هو بمنزلة و إ

Ǝاألذف Ƈحين"وقات المستقبلة بمنزلة ا من أسما " ƻير جائز أن يرفع  ،لى الفعل بعدهاإتضاƹ و

 "زيد"و يجوز نصب  ال،مألنه في موضع عدم اإلع" إذا"يه الذي أضيفت إل" أتاني"بالفعل " زيد"

  : و التقدير  "ضربأ"بالفعل الثاني 

  يùùانùأت إذا   زيدا  أضرب

  موضع المضاƻ إليه                 

Źو يمكن أن تقع في مواضع  ،بموضع العاملية و هو األصل فيها" الفعل"تتميز الوحدة النحوية  اإذ

ǚن  ، تعمل فيما قبلهاإعرابية مختلفة حاولنا رصد بعضها، و تكون بمنزلة االسم فƋو كذلك الش

و قد تكون مواضع عدم  ،للوحدات التي تنزل منزلتها فƎنها تكون في موضع اإلعمال بشروط

  ." الفعل"الوحدة النحويةال و هكذا بينت لنا آلية الموضع اإلعم

  : موضƲ الحرف  -3-4

حسب السياق الذي  إن الحرƻ وحدة متميزة بمعناها عن االسم و الفعل، تختƭ بمعاني مختلفة

  .ترد فيه ولديها موضع ثابت في التركيب 

و قد استخدمها سيبويه أيضا لمعرفة مواضع االسم و الفعل لما يسبق هذه الوحدات النحوية و يتعاقب 

 ƻعليها من الحرو.  
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  : الحرف و موضƲ الƻعل  -3-4-1

  : موضƲ عدم إضمار الƻعل -3-4-1-1

، الموضع الذي يلي بعض الحروƻ إضمارهفيها  يجوز التي ال من المواضع الخاصة بالفعل و

        ، فهذه الحروƻ ال يليها إال الفعل مظهرا و قد بّينها سيبويه"لّما"و "سوƻ"، "السين" ، "قد : "مثل 

  . ) 1(» ... و نحوهّن لّما و سوƻو ا ال يليه الفعل إالƃ مظهرا قدمفم «:بقوله 

فمن تلك  «: دم الفصل بينها و بين الفعل، و يتضƠ هذا في قولهو األصل في هذه الحروƻ هو ع

 ƻما فعل" ، كما كانت "أفعل: " ال يفصل بينها و بين الفعل بغيره، و هو جواب لقوله " قد"الحرو "

ùجوابا ل" Þإنما هما لقوم ينتظرون شيئا "قد فعل"و " لّما يفعل" و . إذا أخبرت أنه لم يقع " هل فعل ،.  

" سوƻ يفعل"و من تلك الحروƻ أيضا . ، في أنها ال يفصل بينها و بين الفعل"لّما"ل" قد"شبهت فمن ثّم أ

  ) 2(» " ....سيفعل: " التي في قولك " السين"ألنها بمنزلة 

ألن منزلة " قد"و موضوع  االختيارال يفصل بين الفعل و قد بغيره أراد على وجه «:قال أبو سعيد     

األلƻ و الǚم من االسم، ألّن دخولها على فعل متوقع أو مسؤول عنه، ألنه إذا في الفعل كمنزلة " قد"

لمن " جاƇني الرجل: "العهد في قولك " قد"فƋشبهت ...، فƎنما يقوله لمن توقع قيامه"قد قام زيد: "قال

سوƻ السين و "و منه "...لما"و بين الفعل، أنها نقيض  و مما يوجب أن ال يفصل بينها...عهده المتكلم

  ) 3(» ....من الفعل المستقبل كمنزلة األلƻ و الǚم

كما اعتبر سيبويه الفصل بين الحرƻ و بين الوحدة النحوية التي تليه في األصل هو من باب وضع 

     :و أّما المستقيم القبيƠ، فƋن تضع اللفظ في ƹير موضعه، نحو قولك« : اللفظ في ƹير موضعه قال 

" سوƻ زيدا أضرب: "و لو قلعت « أن يليها الفعل " سوƻ"و " قد"فاألصل في  ) 4(»"...قد زيد رأيت" 

  ) 5(» لم يحسن، ألنها إنما وضعت لألفعال " قد زيد لقيت "أو / لم يحسن،

  قد لعمري بتƃ ليلي ساهرا: كقولك « " الفعل"و بين " قد"و لكن هناك مواضع يجوز فيها الفصل بين 

الفصل، و لم يحسن الفصل بين األلƻ و الǚم و بين ما دخلتا " قد"و قد و اهللا أحسنت، و حسن في 

  .تنفرد و ال يذكر بعدها شيƇ" قد"عليه ألن 

  

                                                 
  . Ɯ ،3 ƭ ،153الكتاب :سيبويه -  1
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  : ل النابغةاق

  ) 1(»لما تنزل برحالها و كƋن قد *** أفد الترحل ƹير أّن ركابنا 

3-4-1-2-  Ǉهار العامل أو إضمارưإ Ʋمواض : 

ليبين مواضع الفعل، و من ذلك حروƻ التحضيض  النحوية الحرƻ ةاعتمد سيبويه على الوحد

أّما ما يجوز فيه الفعل مضمرا و مظهرا، مقدما و مؤخرا، ال يستقيم أن يبتدأ و ... « : حيث قال 

ƃو لو ال و لو ما و أال ƃǚفه ،Ƈزيدا ضربت: "لو قلت.  بعدها األسما ƃǚأال "و  "لوال زيدا ضربت"و  "ه

و إنما جاز . على إضمار فعل و ال تذكره جاز "هƃǚ زيدا"و  "زيدا أالƃ": و لو قلت  ].جاز" [زيدا قتلت

  ) . 2( »...و األمر و ألن فيه معنى التحضيض ذلك 

حروƻ ذلك أيضا مثل و  ،فهذه الحروƻ وضعت لألفعال ألنها فيها معنى األمر و التحضيض

Ƈالجزا ƻاالستفهام « : يه فتبنى عليها األفعال قال سيبو ،االستفهام التي تضارع حرو ƻو حرو              

ألنها حروƻ ...بعدها األسماƇ و األصل ƹير ذلك أواإالƃ أنهم قد توسعوا فيها فابتد و كذلك بنيت للفعل

Ƈالجزا ƻنك ف.. .ضارعت بما بعدها ما بعد حروƋقلتك" : Þنك قلت  "أين عبد اهللا آتهƋحيثما يكن ": فك

  .) 3(» " ...آته 

الحرƻ وحدة ثابتة ، و يقبƠ أن يليها االسم ألّن لحروƻ هو موضع الوحدة النحوية الفعلفما بعد هذه ا

  .في الموضع تدخل في عǚقات تركيبية و من خǚل ذلك تحدد الوحدات بعدها 

             قبƠ و لم يجز إال في الشعر ألنه "هل زيد ذاهب Þ"و  "هل زيدا رأيت Þ": فƎن قلت « : قال سيبويه 

  . )  4(» ... جتمع االسم و الفعل حملوه على األصللما أ

أن يليها الفعل، و هي ال تتصرƻ تصرƻ و نحوها من حروƻ االستفهام " هل"فاألصل في 

"ƻاالستفهام نحو « .، ألن هذه األخيرة هي أم الباب"األل ƻو " هل"واعلم أنه إذا اجتمع بعد حر"ƻكي" 

ƻ االستفهام أولى ألنƃها عندهم في األصل من الحروƻ التي اسم و فعل، كان الفعل بƋن يلي حر" من"و 

  . )5( »ها الفعلديذكر بع
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        يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكǚمعن أصله في الشعر، ألنه و قد يخرƜ الكǚم 

و نحوها و هو في هذه  "قد"ùو نصب كما كان فاعǚ ذلك باالسم، فقدم  ،فƎن اضطر شاعر« : فقال 

 ، فهو يجيز في الضرورة الشعرية تقديم االسم على الفعل  )1( »ال يبتدأ بعدها األسماƇ  نه أل ،أحسن

  .و هو أحسن من ألنه ال يليها إال الفعل  ،في الباب االستفهام

و إنما فعلوا « :ألن المعنى مستقر عنده، لذلك قال " السائل"و المتحكم في هذه المواضع هو المتكلم 

ألنه كاألمر فƎنه ƹير واجب و إنما تريد من المخاطب أمرا لم يستقر عند ذلك في االستفهام 

  .)2(»...السائل

. ألنها عاملة في الوحدة النحوية الفعل" حروƻ النصب و الجزم«من الحروƻ التي ال يليها إال الفعل  و

زيد يقول ي جئتك ك: " أال ترǎ أنك ال تقول . فمن تلك الحروƻ العوامل في األفعال الناصبة : قال 

  )3(» ...فǚ يجوز أن تفصل بين الفعل و العامل فيه باالسم .  "خفت أن زيد يقول ذاك " ، و ال "ذاك

 ƻو كذلك حرو ،Ƈبالدخول على الفعل فتعمل فيه و ال يجوز أن تليها األسما ƭالنصب تخت ƻفحرو

أال ترǎ . م التي تجزم في األمرهي، و الǚالتي تجزم الفعل في الن" ال"و "الّم"و " لم"و تلك ...«الجزم

  .)4(»، فǚ يجوز أن تفصل بينها و بين األفعال بشيƇ "لم زيد يƋتك : " أنه ال يجوز أن تقول 

  . فهذه الحروƻ العاملة األصل فيها أن يليها الفعل و ال يجوز الفصل بينها و بينه باالسم

  :الحروف و منازلها  -3-4-2

 :زاƅ و ما ينزل منزلتها حروف اǗستƻهام و الج -3-4-2-1

و هي عنده  ،ألنها األصل االستفهام في باب أخواتهاعن باقي  "ألƻ االستفهام"مّيز سيبويه         

 .تليها األفعال  فيها أن  في الجزاƇ، لذلك يجوز أن تليها األسماƇ و إن كان األصل "إن" بمنزلة

إن اهللا ": كما جاز في قولك  ،يم االسم فيهافجاز تقد ،في الجزاƇ "إن"هي هاهنا بمنزلة ف« : فقال 

ألن الفعل أولى إذا  ،و يختار فيها النصب، ألنك تضمر الفعل فيها ".أمكنني من فǚن فعلت كذا و كذا

  .)5(»...ألنها إنما هي للفعل  "إن"و كذلك كنت فاعǚ في  .اجتمع هو و االسم

                                                 
  . Ɯ1 ƭ ،154، الكتاب :سيبويه  -  1
  .Ɯ3 ƭ ،126 المصدر نفسه  -  2
  . المصدر نفسه  -  3
  .المصدر نفسه   -  4
  .Ɯ ،3  ، ƭ126الكتاب :سيبويه  -  5
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 يو له الصدارة و ال يحمل على معان ،الحرƻ المتمكن هو الذي يجوز أن يليه فعل أو اسمو 

    ال تخرƜ عن معنى الجزاƇ  "إǅ"و  ،خرƜ عن معنى االستفهامت ال "األلƻ"مثل  ،أخرǎ في ƹير بابه

  .و كǚهما أصل في بابهما 

و الرفع  .فيها نƃك إن شئت رفعتإالƃ أ "هƃǚ"و  "لوال"بمنزلة  ،فاأللƻ إذا كان معها فعل« : قال سيبويه 

ألنه قد صار مع أنك تبتدƏ بعدها األسماƇ أنك تقدم االسم قبل  ،و نحوها "متى"أمثل منه في  األلƻ مع

       ، فيجوز أن تلي ألƻ االستفهام األسماƇ، و هي أكثر تمكنا)1( …»و الرفع فيها على الجواز  ،الفعل

           لى االبتداƇمن متى التي إن وجد اسم بعدها فاالختيار النصب على إضمار فعل و يجوز الرفع ع

  .مع ضعفه

أشد تمكنا منه، فيقول  هو و صل في العملو الحرƻ ال يتمكن تمكن الفعل ألن هذا األخير أ 

 اعمر"و "ضربت زيدا"و ليƩ جواز الرفع في األلƻ مثل جواز الرفع في « :  "الفعل" نا تمكنمبّي

ليكون معنى واحدا  ، وهذا على الجوازو إنما اختير  ،ألنه ليƩ هاهنا حرƻ هو بالفعل أولى "كلمته

 ƻاالستفهام األل ƻو الذي يشبهه من حرو ǎ2( »... فهذا أقو( .  

فسيبويه بّين في هذا القول جواز الرفع في األلƻ لكنه ليƩ بمنزلة الرفع في الفعل و استحسن المشاكلة 

ى شرط و يتصرƻ تصرفا تاما  اتباعا للجملة األولى، ألن األلƻ بالفعل أولى، أما الفعل فǚ يحتاƜ إل

  .رأيت زيدا و عمرا كلمته  -:  فيعمل مظهرا أو مضمرا مقدما أو مؤخرا مثال ذلك 

  .عبد اهللا رأيته و عمرو مررت به -                                                       

ليها الفعل و يقبƠ أن يليها االسم فƎضمار الفعل و إعماله للمشاكلة ، أّما حروƻ االستفهام فاالختيار أن ي

  .خاصة إذا اجتمع مع الفعل، و ال يجوز هذا إالƃ في الشعر 

 :و اعلم أّن حروƻ االستفهام كلها يقبƠ أن يصير بعدها االسم إذا كان الفعل بعد االسم« : قال سيبويه 

إال األلƻ  الشعر نصبته في جاƇلم يجز إال في الشعر فƎذا  "أين زيد ضربته Þ "أو" هل زيد قام":لو قلت

  .  )3( » فƎنه يجوز فيها الرفع و النصب

  

  

  

                                                 
  . Ɯ1 . ƭ154-155 ،الكتاب :سيبويه -  1
  .المصدر نفسه   -  2
3  -  Ɯ، 1المصدر نفسه  ƭ ،155 .  
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: فƎن جئت في سائر االستفهام باسم و بعد ذلك االسم اسم من فعل نحو « : قال سيبويه 

 لكان جيدا" هل زيدا أنا ضاربه": جاز في الكǚم و ال يجوز النصب إالƃ في الشعر، لو قلت  "ضارب"

  . )1( »...و يجوز النصب في الشعر ،اسم و إن كان في معنى الفعل "ضاربا"في الكǚم ألن 

فاسم الفاعل ال ينزل منزلة الفعل في إضماره فينصب ما قبله و يتسلط عليه و هو هاهنا بمنزلة 

االستفهام، و يجوز إعماله و إضماره فيكون في معنى الفعل في  حرƻكƋنه اجتمع اسمان بعد  ،أي اسم

  .الشعر فقط 

 Ɲسيبويه أن بعد و احتƻاالستفهام موضع الفعل بقول جرير حرو :  

  .عدلت بهم طهية و الخشابا *** أثعلبة الفوارƩ أم رياحا «

  . )2( »التقدير أذكرت ثعلبة الفوارƩ ألن عدلت يتعدǎ بحرƻ الجّر

  . اهو موضع الفعل حتى و إن كان مضمرŅ "ألƻ االستفهام"إذŹا فƎّن ما يلي 

و مما يقبƠ بعده ابتداƇ « : المجازاة، فقال حروƻ ألن فيهما معنى  "حيث" و "اإذ"أيضا و مثال ذلك 

Ʃمن سببه نصبا في القيا Ƈو يكون االسم بعده إذا أوقعت الفعل على شي Ƈتقول "حيث"و "إذا" :األسما :

"łإذا عبد ńكرمƋكرمه"و  "هاهللا تلقاه فƋألنهما يكونان في معنى" حيث زيدا تجده ف ƻالمجازة  حرو Ơو يقب

 "اجلƩ إذا زيد يجلƩ"أو  "اجلƩ حيث زيدا جلƩ: "لو قلت. ابتدأت االسم بعدهما إذا كان بعده الفعل نإ

            و الرفع بعدهما جائز ألنك . "حيث يجلƩ"و  ،"ا يجلƩذو إ "إذا جلƩ زيد": كان أقبƠ من قولك 

  . )3( »... "ا عبد اهللا جلƩاجلƩ إذ"و "اجلƩ حيث عبد اهللا جالƩ": قد تبتدƏ بعدهما فتقول 

ƻ"يره من الوحدات النحوية،" اذإƹ فيها معنى المجازاة لذلك يكون الموضع بعدها للفعل دون  

  .و إذا ذكر االسم بعدها فعلى إضمار فعل فسره الذي بعده  

  .عبدł اهللا تلقاه فƋكرمه     Ø     إذا :                  مثال ذلك 

  .اهللا تلقاه فƋكرمه ùى عبدùłتلق   إذا        :   التقدير           

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ،1  ƭ ،155 الكتاب :سيبويه -  1
  . Ɯ1 . ƭ156  المصدر نفسه ، -  2
3  -  Ɯ، 1المصدر نفسه  ƭ ،160.  

  ضع الفعلمو 
 المضمر  

    محمولة على
 معنى الجزاء
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ùيليها إال الوحدة النحوية الفعل مظهرة  كانت أو مضمرة" إذا"ف ǚالمجازاة ف ƻحرو ǎجرت مجر         

  و ال تجزم ما بعدها إال في الضرورة الشعرية 

  موضع العامل المضمر     اسم منصوب    إذا                       

                         

في حملها على معنى المجازات فيليها الفعل ولكن بشرط أن  "إذا"مجرǎ تجري  حيثوكذلك 

حتى يضّم " ƃƷ"و ال في " حيث" و ال يكون الجزاƇ في  « :قال سيبويه " حيثما" فتصبƠ " ما"تضّم إليها 

  )1( »..." ما"إلى كل منهما 

في المجازات، فألّن " حيث"على " ما"و أما دخول  «: و شرح هذا الحكم السيرافي بقوله 

حيث " ، و "أقمت حيث زيد يقيم: "اسم للمكان، فكان يلزمها اإليضاح قبل المجازات، كقولك " حيث"

فلما أرادوا المجازات ألزمهم إبهامهاوز إسقاط لم يجز، "حيث أقيم أو أقمت: "، و لو قلت "زيد مقيم أقيم

  )2( »..."ما"ما يوضحها و ألزموها 

ùتي عليهما  "إذا"و قد أورد سيبويه لƋوجهين يمكن أن ت:  

  .سيبويه  هأنها تƋتي ظرفا لما يستقبل من الزمان و هذا الوجه قاله الخليل و نقله عن: الوجه األول

  .أنها تƋتي شرطية فتجزم وخصها سيبويه بالشعر فقط : الوجه الثاني

: إذا قلت  " إذ" فيبمنزلة  "إذا"الفعل في : ازوا بها Þ فقال ما منعهم أن يج ،"إذا"و سƋلته عن « : فقال

تجيƇ وقتا   ،"إذا" ن هذا أّنو يبّي .فيما مضى  "إذ"فيما تستقبل بمنزلة  "إذا"ùف ، "قولتأتذكر إذ "

 "البسر آتيك إن احمرŊ": و لو قلت  ،كان حسنا "البسر احمرŊ اآتيك إذ ":معلوما، أال ترǎ أنك لو قلت 

بمنزلته   "إذا"فالفعل في  ،و إذا توصل بالفعل .أبدا مبهمة،  و كذلك حروƻ الجزاƇ "إن"ùف .بيحاكان ق

  . )3( »... "آتيك فيه الحين الذي تƋتني فيه": كƋنك قلت  "حين"في 

  : فǘذا معنيان  

        تدل على وقت معلوم فهي ظرƻ لما يستقبل  أنهااة حالمعنى األول الذي قال به جمهور الن -

  .بها  ǎو األصل في حروƻ الجزاƇ أن تدل على اإلبهام ليجازمن الزمان 

  .الذي خصه سيبويه بضرورة الشعر  أي حملها على معنى إن في المجازاة وو المعنى الثاني  -

  

                                                 
 .  Ɯ،3 ƭ ،64  الكتاب :سيبويه -  1
 . .10ƭ ،70شرح كتاب سيبويه، Ɯ: السيرافي -  2
 .  Ɯ، 3 ƭ ،60 الكتاب :سيبويه -  3
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  :قيƩ بن الخطيم األنصاري  و من الشواهد التي ذكرها قول

  )1( » فنضاربċń خطانا إلى أعدائنا***  إذا قصرت أسبافنا كان وصلها«

و الماضي  .و كان هي جواب إذالى موضع كان، ع ، و  عطفه جزم نضاربأنمه  «: و الشاهد فيه 

 ƻّن التقدي أّن كان في موضع يكن المجزومة فلذلك عطƋفي موضع المستقبل، فك Ƈيستعمل في الجزا

   )2( » ...عليها فعǚ مجزوما و هو نضارب 

      النحوية التي تليه، فقد تخرƜ إذا عن معنى المجازاة و تنتقلفمعنى الحرƻ يحدد موضع الوحدة 

 Ƈة فيجوز بذلك أن يليها االسم على االبتداƋإلى معنى آخر كالمفاج.  

نظرت فƎذا زيدņ يضربه ": ابتداƇ االسم بعدها فيه، تقول موضع آخر يحسن " إذا"ùو ل« : قال سيبويه 

   )3( »... حسن ل "نظرت فƎذا زيد يذهب" :ألنك قلت "عمرو

  ] .خ + م [ إذا الفجائية 

  )4( ﴾ ...و إن تصبهم شيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ﴿: و مثل ذلك قوله عّز وجل 

  ]يقنطùون +   هم  +  [ إذا                                      

  

  

  

خدم الحرƻ هذه فلمعنى الحروƻ دور كبير في توجيه مواضع الوحدات النحوية، فسيبويه يست

الوحدة النحوية األساسية في تƋليƻ الوحدات النحوية داخل التركيب كوسيلة لتحديد مواضع الوحدات 

  .بين االستحسان و القبƠ و االختيار 

      جئت": تقول .فيحسن ابتداƇ االسم بعدها "إذ"و أما  «: فيقول " إذ " يستحسن أن تليها األسماƇ  فمما

اهللا  جئت إذ عبدŃ":  كقولنحوǎ إالƃ أنها في فŽعłلć قبيحة ...  ،"جئت إذ عبدŃ اهللا يقوم"و  "إذ عبدŃ اهللا قائم

حسن ذا و أنك قد تبتدƏ االسم بعدها فإنما تقع في الكǚم الواجب، فاجتمع فيها ه "إذ"و لكن  "قام

   )5(»...الرفع

  

                                                 
 .  Ɯ،3 ƭ ،68 الكتاب :سيبويه -  1
 .  Ɯ ،2ƭ ،104 سيبويهشرح أبيات : ابن السيرافي -  2
  .   Ɯ،1 ƭ ،160الكتاب :سيبويه -  3
  . 36اآلية  :سورة الروم  -  4
  .Ɯ،1  ƭ ،160الكتاب :سيبويه -  5

  ]مع + عا [ م           حرف للمفاجأة 

 خ                   
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   ]خ + م [ إذ                     

  .في موضع الخبر أن يكون فعǚ مضارعاو يستحسن في الفعل الذي يكون 

فكل حرƻ لديه معنى خاƭ به و موضع يميزه عن باقي الحروƻ داخل التركيب تحدد من خǚله 

  المواضع األخرǎ، لكن أحيانا ال يحتفظ بخصائصه و يخرƜ عن موضعه الذي وضع له فيتغير حكم

ما أورده سيبويه حتى و هذا دخول حرƻ على حرƻ، كتركيب حرƻ مع حرƻ آخر  و ما بعده 

      و على مواضعها تغيرات الطارئة على أي وحدة نحوية و التي تؤثر على باقي الوحدات نعرƻ ال

  .تفقد عامليتها  وتكون عاملة أفي التركيب و قد 

" إذ" و في " حيث"و ال يكون الجزاƇ في  «: فمثال التغير األول أي تركيب حرƻ مع حرƻ آخر قوله

  )1( »" ... ما"حدة منهما حتى يضم كل وا

      بمنزلة حرƻ شرط جازم يليه الفعل و من شواهد ذلك قول " إذما" "ما"بتركيبها مع " إذ"تصير و

  :  لوليعبد اهللا بن هّمام الّس

  أصعد سيرا في البǚد و أفرƷ*** إذ ما تريني اليوم مزجى ظعينتي «

  عùجاز و أشجي فهم بالحùرجال*** ا ùواكم و إنمùي من قومي سùفƎن

  )2( » " ...إّما" سمعناهما ممن يرويهما عن العرب و المعنى 

و جوزي بها، خرجت " ما"لما ضممت إليها  "ذإĊ" و الفرق بينها أّن  «فقد فّرق سيبويه بين إذ و إذما 

ùإن"عن معناها، ألنها كانت من قبل دخول ما عليها لما مضى من الزمان و بعد دخولها ك "           

         لوال و هƃǚ زو ƹيرها: قد يركب الشيئان فيخرجان عن حكم كل واحد منهما إلى حكم مفرد نحو  و

             عدلوا " إّما" هي " إذما"و قد قال بعض النحويين " ...إن"وقع مو جعلها يسيبويه حرفا لوقوعها ك

ما احتاƜ لف ...عن الفعل الذي بعدها" النون"ال تكاد تƋتي إال بدخول " إّما" إليها، ألن  "إما"    عن

  )3( » " إذما"تكسر البيت جعل مكانها " النون"و كانت  "إما"الشاعر إلى 

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ،3  ƭ ،64 الكتاب :سيبويه -  1
2  -  Ɯ، 3المصدر نفسه  ƭ ،65.  
  .Ɯ،10  ƭ ،69-70 شرح كتاب سيبويه : السيرافي -  3
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        باب يذهب فيه الجزاƇ من األسماƇ كما ذهب "  و مثال الثاني أي دخول حرƻ على حرƻ قوله في

أما "، و "ما من يƋتينا نƋتيه"، و "تينا نƋتيهأتذكر إذ من يƋ": فمن ذلك قولك  «": في إن و كان و أشباهها 

          أال ترǎ أنه ال يحسن  .ا كرهوا الجزاƇ هاهنا ألنه ليƩ من مواضعهو إنّم ".من يƋتينا فنحن نƋتيه

، فلما ضارع هذا الباب "إّن إن تƋتنا نƋتك": ، كما لم يجز أن تقول"أتذكر إذ إن تƋتنا نƋتك": أن تقول 

"  :كرهوا الجزاƇ فيه، و قد يجوز في الشعر أن يجازǎ بعد هذه الحروƻ، فتقول" كان" و "    إّن"باب 

             حاله قبلو هذه الحروƻ ال تغير ما دخلت عليه  "إذ"، فƎنƃما أجازوه ألن "أتذكر إذ من يƋتنا نƋته

  )1( » ... "من يƋتنا نƋته": ندخلها على من يƋتنا نƋته و ال تغير الكǚم كƋنا قلنا: أن تجيƇ بها، فقالوا

  :فسيبويه يعطي توجيهين في هذه المسƋلة 

        أتذكر إذ إن تƋتنا نƋتك: عدم إعمال أداة الجزم إذا دخلت عليها إذ فǚ يجوز القول : التوجيǈ األول 

  .و هو يرǎ أن حرƻ الجزاƇ خرƜ عن معناه 

  .مال إن رƹم دخول إذ عر فيجوز إعو هو قبيƠ عنده و ال يجوز إال في الش: التوجيǈ الƙانيو 

  : و الشاهد قول الشاعر لبيد 

  )2(يرثƅ شرئه إذƅ في المقام تدابر***على حين من تلبثƅ عليه ذنوبه

    )3(إلى جملة الشرط" حين"أضاƻ و"من"بǎ ùفجاز"

          الفعل أن يقع بعدها  "إذ"ألن حق  "إذƅ"قبحت المجازاة بعد « : لقول سيبويه فقال  يو قد احتƝ الزجاج

قبƠ ذلك من جهة اللفظ،  ،و هما جملتان ،فلما وقع الشرط و جوابه بعدها ،و الفاعل و المبتدأ و خبره

  )4( »... حسن ألنه وقع بعدها مبتدأ و خبره "أتذكر إذ نحن من يƋتنا نƋته": فƎذا قلت

أّما كراهة « : يرافي و مما يؤيد سيبويه في إعمال حرƻ الشرط رƹم دخول إذ مع استكراه قول الس

 إما من النحويين و إما من العرب    ه كره ذلك، لففي سيبويه ما يدل على أن من قب" إذƅ"المجازاة بعد 

و كان حقه أن يضاƻ إلى اسم واحد، و ما يضاƻ  ،اسم للوقت" إذƅ"و لعلهم كرهوا ذلك من أجل أّن 

             قبله او موضع المجازاة ال يكون مجرورا بممجازاة ألنه يجر ما بعده،  ،إلى اسم واحد ال يقع بعده

  .) 5( » ...و قد مضى الكǚم في ذلك

                                                 
  .Ɯ،3  ƭ ،75 شرح كتاب سيبويه : السيرافي -  1
   Ɯ3  ƭ ،75  الكتاب،  :سيبويه  -2
   Ɯ3  ƭ ،87 . فسهالمصدر ن  -3
4  -  ƭ ، 388الشنتمري، النكت . 
 . Ɯ ،10 ƭ ،91-92شرح كتاب سيبويه : ،  السيرافي  -  5
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              الضرير رأي المنتصر للخليل في هذا المعنى و منهم المازني يو قد أورد الواسط

            يليهاتغير معناها و وليها ما لم يكن  ،الحروƻ إذا تغيرت و دخل عليها ما لم يكن فيها« : فقال 

فلما ƹيرت تقدم عليها " أن"وليها االسم، و كذلك لù " ال"يليها الفعل فƎذا دخلت عليها " لو"أال ترǎ أن 

  ) .1( » ...ما لم يكن يتقدم قبل التغيير و عملت، ألنها تنقل الفعل من المضي إلى االستقبال

بقي على أصله يمكن من خǚله و إذا  ،كلما تغير معنى الحرƻ تغير نوع الوحدة التي تليه

  .تحديد مواضع الوحدات النحوية التي تكون بعده كحروƻ التحضيض مثǚ التي ال تليها إال األفعال 

 ،Ƈاالستفهام و الجزا ƻالتي أوردها سيبويه و يليها الفعل حرو ƻقولهو من الحرو  :          

               و صار أن يليها الفعل  ،و نحوها "متى"كما يقبƠ في  ،قبÞ" Ơ أيهم زيدا ضرب": فƎن قلت  «

  )2( » ... "أين "و "متى"ùصارت ك، و ال يحتاƜ إلى األلƻ فألنها من حروƻ االستفهام ،هو األصل

من أمة اهللا ": ألنهما يجريان معها و ال يفارقانها و تقول " ما"و " من"و كذلك  «: و مثل ذلك أيضا قوله

 Þالفعل أولىكل، نصب في  "باهاأمة اهللا أ"و ما "ضربها ƻكما أنه ،هذا ألنه أن يلي هذه الحرو            

  ) .3( » ... "متى زيدا ضربته": و أخوانها نصب فقال  "متى"لو اضطر شاعر في 

 ها األسماƇ فعلى تقدير عامل مضمر           فهذه الحروƻ ال يليها إال الفعل و إن ذكرت بعد

           في االستفهام ألنهما األصل  "أللƻا"الجزاƇ مثل  "إǅ"في الموضع، فùو هي مختلفة في تمكنها 

  .في بابيهما و ما ينزل منزلتهما من الحروƻ ال يليها إال األفعال و ال تتصرƻ تصرفهما 

         كما كان ذلك  ،أولى "إن"الفعل أن يلي  إالƃ أّن، تنصب زيدا، "Þ إن زيدا تره تضرب" «: و قال 

  )4(»...االسم فيها على المبتدأ ييبنال حروƻ االستفهام و هي أبعد من الرفع ألنه في 

  ]موضƲ الƻعل [ اǗستƻهام " ألف )               " الجزاƅ (  إن

، نصبت زيدا بƎضمار فعل "إن زيدا تره ": يعني أنك إذا قلت  « :و وضƠ السيرافي فقال 

                ، و االختيار نصبه بƎضمار الفعل "إنń تŽرł زłيدŅا تŽره": درفتق .ألنك شغلت للفعل الذي بعده بضميره

  

  

  

                                                 
1  -  ƭ ،مع في النحوſ165الواسطي الضرير، شرح الل . 
 . Ɯ ،1 ƭ ،182 الكتابسيبويه،  -  2
 .المصدر نفسه  -  3
 . Ɯ ،1 ƭ  ،188 الكتابسيبويه،  -  4
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و حروƻ الجزاƇ " إنń "و ذلك أّن " إن"النصب أوجب في ل ب ،كما كان االختيار في االستفهام

ألن الشرط ال يكون إال فعǚ، و ال يصلƠ أن يليها مبتدأ أو خبر من ƹير فعل  Ýفعالاألال بد لها من 

فقد علمت بƋّن حرƻ الجزاƇ  "أزيد قائم Þ" و قد يجوز في االستفهام أن تقول  "إنń زيد قائم أقم": لفتقو

  )1( »و إضماره و نصب االسم به أوجب  أحق بالفعل

  " .الفعل " فاألصل في الموضع  الذي يلي حروƻ الجزاƇ هو الوحدة النحوية 

 ńل سيبويه الخليل عن سبب جعله إنƋو قد س "ƻفقال  أم حرو Ƈو زعم الخليل  «: الجزا          

         ني أرǎ حروƻ الجزاƇ أمن قبل : لم قلت ذلك Þ فقال : ه تهي أم حروƻ الجزاƇ فسƋل" إن"أّن 

        و هذه على حال واحدة أبدا  ،فǚ يكون فيه الجزاƇ" ما"صرفن فيكن استفهاما و منها ما يفارقه تقد ي

  )2( » ...ال تفارق المجازاة

ńنƎف "Ƈالجزا ƻبمعنى و موضع  فيو تقع  ،هي أّم حرو ƭالمواضع التي تقع فيها أخواتها ألنها ال تخت

 ƭمن و  "مثل"خا"ƻيرها "متى"و  "كيƹ أيضا بمعنى  ،و ƭاالستفهام التي ال تخت ƻو هي بمنزلة أل

  .و ƹيرها  "هل"،  "أين" مثل  خاƭ موضعبو 

  .الحروƻ التي تقع في بابهما أصل عن  ألنها أن يليهما االسم مو لذلك جاز فيه

           ألنها أّم حروƻ الجزاƇ  "إن"و إنƃما أجازوا تقديم االسم في  «: فقال سيبويه مؤكدا على تمكنهما

  )3( »ل عنه، فصار ذلك فيها كما صار في ألƻ االستفهام ما لم يجر في الحروƻ األخروو ال تز

ن من خǚله أّن حرƻ الجزاƇ موضع الفعل بعده أولى ليبّي"  تولب النمر بن"و قد أنشد سيبويه قول 

 :حتى و إذا كان مضمرا فقال 

  )4(و إذا أهلكت فعند ذلك فاجزعي  ***ال تجزعي إن منفسا أهلكته  

  :الذي فسّره ما بعده و تقدير الكǚم  "إنń"فالشاهد هو موضع الفعل المضمر بعد  

                            ńمنفسا أهلكته]    أهلكت  [  إن.  

  

  

                                                 
 . Ɯ ،3 ƭ ،276سيبويه  شرح كتاب: السيرافي،  -  1
2  - Ɯ، 3المصدر نفسه ƭ ،72 . 
3  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،188 
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المرƇ مقتول "و  "و إن شرŅا فشر ،إنń خيرŅا فخير ،الناƩ مجزيون بƎعمالهم " :قولك ...  «و مثل ذلك 

في هذه األقوال هو موضع الوحدة  "إǅ"، فبعد  )1( » "...به إن خنجرا فخنجر و إن سيفا فسيƻ ،بما قتل

  .النحوية الفعل 

         " إنń" ألّن ،و ال يرتفع إال بفعل "إن"واعلم أنه ال تنصب شيƇ بعد « : و يؤكد سيبويه فيقول 

من الحروƻ التي يبتدأ بعدها  ستو لي ،المجازاة "إنń"الفعل، و هي  اهيعل ىمن الحروƻ التي يبن

Ƈليبني عليها األسما Ƈّن ما أراد بقوله  .األسماƎإن مررت بزيد و إن مررت"إن زيد و إن عمرو": ف ، 

  .ال يكون بعدها إال الفعل مظهرا كان أو مضمرا  "إن"ùف، ) 2( »...بعمرو

و لكن الوحدة النحوية الحرƻ ال تثبت على معنى واحد و تƋخذ داللتها في الغالب من خǚل 

                لكن "إنù"ńو تظهر سماتها بƎتباع قواعد النحو أيضا، و قد ذكر سيبويه موضعا آخر ل ،التركيب

  : أما قول الشاعر : قال و معنى آخر ، على حمل على معنى الجزاƇ و إنما ال ت

  فƎن جزعا و إن إجمال صبر*** لقد كذبتك نفسك فƋكذبنها« 

 "إّما"فهذا على  ".إن حقا و إن كذبا": الجزاƇ و ليƩ على قولك  في" إن" و ليƩ على "اإّم"فهذا على 

Ƈأنك تدخل الفا ǎعلى و لو كانت  ،محمول، أال تر"ńإن" Ƈم ،الجزاǚالحتجت ،و قد استقبلت الك            

  .)3( »... إلى الجواب 

لديها قيمة تركيبية ألنها تدخل في عǚقات سياقية مع باقي الوحدات، متميزة  "الحرƻ"فالوحدة النحوية 

  .أخرǎ تفهم من السياق  يبمواضعها الثابتة و قد تخرƜ إلى معان

  :لتحضيƭ حروف العرƭ و ا -3-4-2-2

و مما « : و يواصل سيبويه ذكر الحروƻ التي تساعد على تحديد موضع الفعل، فيقول 

             "خيرŅا من ذلك أالƃ"، و "هƃǚ خيرŅا من ذلك": ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك 

         ".تƋتي خيرŅا من ذلك هƃǚ"، و "ذلك أال تفعل ƹير"أو " ا من يرخأال تفعل : أو ƹير ذلك، كƋنك قلت 

  )4( »...  "أال أفعل"و  "هƃǚ أفعل": كقولك  ،و رّبما عرضت هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب

                                                 
  . Ɯ ،1 ƭ ،316الكتاب :سيبويه -  1
  Ɯ ،1 ƭ ،322المصدر نفسه -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،324 ،325 . 
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و إن شئت رفعته، فقد سمعنا رفع « : بعد هذه الحروƻ هو موضع الفعل سواƇ ذكر أو أضمر قال و 

  .)1(» كما جاز إضمار ما ينصب بعضه من العرب و ممن سمعه من العرب فجاز إضمار ما يرفع 

          و مما ينصب« : فهذا تƋكيد على أن ما بعد هذه الحروƻ موضع العامل ومثل ذلك أيضا قوله 

أال طعام و لو تمرا Þ كƋنك قلت و لو كان تمرا و إتني : على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك 

و لو يكون عندنا تمر و لو سقط : و تمر كƋنك قلت أال طعام و ل: بدابة و لو حمارا ، و إن شئت قلت 

  )2(»... إلينا تمر 

 ùأال"بمنزلة " لو"ف "ùالعرض أو التحضيض ال تليها إال األفعال و هي ك ƻإن"و باقي حرو "        

و لو بمنزلة إنń ال يكون بعدها إال األفعال، فƎنń سقط بعدها اسم ففيه فعل مضمر « : في الجزاƇ، قال 

  )3( »... ا الموضع تبني عليه األسماƇ في هذ

  ]موضƲ الƻعل [ لو 

فتختƭ هذه الحروƻ التي ذكرها سيبويه بدخولها على الوحدة النحوية الفعل، و إن كان بعدها اسم 

  .فعلى تقدير عامل مضمر 

3-4-3- Ʋو الموض ƭالحرف النقي :  

ألفعال إلى حروƻ أخرǎ انتقل سيبويه بعد ذكره لحروƻ الجزاƇ و االستفهام التي تليها ا

و إذا قلت أزيدŅا لم أضربń و زيدŅا لن أضربł « : تختƭ باألفعال التي يجوز إعمالها فيما قبلها، فقال 

شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلها فيكون على ƹير حاله " لن"و " لم"لم يكن فيه إال النصب ألنك لم توقع بعد 

      ضرب : لقوله " تضرب"له سƋضرب، كما أن ال بعدهما كما كان في الجزاƇ و لن أضرب نفي لقو

  )4( »... ضربت : و لم أضرب نفى لقوله 

لم، لن، السين، و ذكر الحرƻ   : و أورد سيبويه في هذا القول حروفا مختصة باألفعال مثل 

  .التعريƻ و التنوين " الù"و نقيضه حتى يبين أن نقيض الشيƇ يقع موضعه مثل تعاقب 
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  " لن"يعمل ما بعدهما فيما قبلهما و ذلك أّن " لم"و " لن"اعلم أّن « : عيد هذا المعنى بقوله و وضƠ أبو س

زيدا سوƻ أضرب، ألّن سوƻ و الفعل : نقيض سوƻ، و سوƻ يعمل ما بعدها فيما قبلها كقولك 

           كشيƇ واحد، و لم مثل لن ألن و ما بعدها من الفعل كشيƇ واحد، نقيض الفعل الماضي يجوز

، فهذه الحروƻ التي ذكرها )1( »...أن يتقدم مفعوله و نقيض الشيƇ يقع موقعه و على حسب لفظه

سيبويه تختƭ باألفعال فقط و هي و الفعل بمنزلة شيƇ واحد فالحرƻ و نقيضه يشتركان في موضع 

  .واحد و يحددان الوحدة النحوية الفعل 

          " لم يفعل" فƎّن نفيه" فعل"إذا قال  «: ه بقولهو يوضƠ أكثر الموضع المشترك بلين الحرƻ و نفي

و اهللا : " ألنه كƋنه قال " ما فعل" فƎّن نفيه" لقد فعل: " و إذا قال" لما يفعل"فƎّن نفيه " قد فعل: " و إذا قال

     "ما يفعل" أي هو في حال فعل فƎّن نفيه " هو يفعل: " و إذا قال " و اهللا ما فعل: " لقد فعل ، فقال 

" ال يفعله" فنفيه " ليفعلّن : "، و إذا قال "ال يفعل"و لم يكن الفعل واقعا، فنفيه " هو يفعل : " و إذا قال 

     .)2( »..."فƎّن نفيه لن يفعل" سوƻ يفعل: "و إذا قال " و اهللا ال أفعل: " فقلت " و اهللا ليفعلّن: " كƋنƃه قال 

مواقعهما، و أن ال يكون منهما فرق في أحكامهما إال أّن أن يشترك في  حق نفي الشيƇ و إيجابه «

  )3(» .حدهما إيجاب و اآلخر نفيأ

  :و يمكن توضيƠ المعاني المشتركة بين الحرƻ و نقيضه في الجدول التالي 

  نفيها  الوحدة الموجبة   المعاني المشتركة 

  المضي  -

  الحال  -

  القسم  -

  الحال -

  االستقبال-

  م القس+ االستقبال  -

  االستقبال  -

  فعل  -

  قد فعل  -

  )و اهللا لقد فعل (  لقد فعل -

  هو يفعل  -

  هو يفعل  -

  )و اهللا ليفعلّن  (ليفعلّن  -

  سوƻ يفعل -

  لم يفعل -

  لما يفعل  -

  ) و اهللا ما فعل( ما فعل  -

  ما يفعل  -

  ال يفعل  -

  ) و اهللا ال يفعل( ال يفعل  -

  لم يفعل -
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3-4-4-  Ʋالتوسط الحرف وموض : 

يرتبط الحرƻ الذي يتميز بموضعه الثابت عن باقي الوحدات النحوية بالعمل، لذلك يشترط فيه 

 و ال يتمكن تمكن في الغالب شروطا حتى يعمل في الوحدة النحوية التي تليه، ألنه فرع في العمل 

على سبيل المثال  الفعل في العمل ألن هذا األخير أصل في العاملية ، و من الحروƻ العاملة بشروط

  : فƎنها تعمل " إذن"

  .موضع الصدارة في التركيب  فيإذا كانت  -

  .على االستقبال داالأن الفعل يƋتي معها  -

  .أن ال يفصل بينها و بين الفعل بفاصل إال القسم  -

  .أن تكون جوابا  -

ذي تعمل فيه فالموضع ال« : و قد ذكر هذه الشروط أƹلب النحاة منهم الواسطي الضرير فقال 

و الفعل الذي بعدها مستقبǚ ال فعل حال و تكون  ،تكون مبتدأة: إذن هو إذا اجتمع فيها أربع شرائط 

  ).ƭ... «)1 من األربع شرائط لم تعمل قجوابا، و ال يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها، متى ن

أورد وجها آخر و قد نƭ سيبويه على هذه الشروط دون التصريƠ بها إلعمال إذن، كما 

 واعلم أّن إذن إذا كانت جوابا و كانت مبتدأة عملت في الفعل عمل أرǎ في االسم « : بƎلغائها، فقال 

أرǎ اهللا زيدا : إذن أجيئćك، و القسم ها هنا بمنزلته في أرǎ إذا قلت : إذا كانت مبتدأة و ذلك قولك 

       وǎ إذن، ألن إذن أشبهت أرǎفاعǚ، و ال تفصل بين شيƇ مما ينصب الفعل و بين الفعل س

  )2( »... في األفعال بمنزلة أرǎ في األسماƇ و هي تلغي و تقدم و تؤخر فهي 

  .)3( »أن ال يكون معها، حرƻ عطƻ « فƎذا تعمل بشروط، و قد أضاƻ العكبري شرطا خامسا 

 ǅتوسط إذ : 

واعلم « : لغائها، قال سيبويه إذا توسطت إذن بين الفاƇ و الواو و بين الفعل يجوز إعمالها أو إ

        " أرǎ"إن شئت إعمالها كƎعمالك : أّن إذن إذا كانت بين الفاƇ و الواو و بين الفعل فƎنك فيها بالخيار 

  

  

  

                                                 
  . ƭ ،166 شرح اللمع في النحو  :الواسطي الضرير -  1
 . Ɯ ،3 ƭ ،12  ،13الكتاب  :سيبويه -  2
  . ƭ ،34 2اللباب في علل البناƇ و اإلعراب، Ɯ: العكبري -  3
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زيدا حسبت أخاك، و إن شئت : إذا كانت واحدة منهما بين اسمين و ذلك قولك " حسبت"و 

فƎذن آتيك و إذن : أخوك، فƋما االستعمال فقولك زيد حسبت : ألغيت إذن كƎلغائك حسبت، إذا قلت 

 ƻفي بعض المصاح ƻأكرمك، و بلغنا أّن هذا الحر﴿ ǚو إذن ال يلبثون خلفك إال قلي﴾ ] Ƈسورة اإلسرا

فƎذن : و أما اإللغاƇ فقولك " إذن ال يلبثوا "و « : و سمعنا بعض العرب قرأها فقال         ]76:من اآلية 

  )1( »]53:النساƇ من اآلية سورة [ ﴾فƎذن ال يؤتون الناƩ نفيرا ﴿: عالى ، و قال ت"أجيئك"ال 

، وجه اإلعمال حتى و إن كانت في موضع وسط  "إذن"فالواضƠ من كǚم سيبويه أنه يجيز وجهين في 

 ƻأو  "الواو"بين حرفي العط"Ƈو بين الفعل مثل قوله  "الفا:   

 ùùفù ذنƎù    ùيùآتùćùأ     إذن   و      كùكùłرمùكù  

  ƻجواب      حر ƻحر   ƻجواب      فعل      حر ƻفعل  حر  

 ƻو نصب عط Ƈوجزا  ƻو نصب  مضارع    عط Ƈمنصوب(مضارع   وجزا(  

  واستقبال                             واستقبال           

هذا الحكم قياسا  و) بالرفع في أجيئك ( فƎذن ال أجيئĈك : و وجه عدم اإلعمال أي اإللغاƇ مثل قوله 

 Ƈنه يجوز فيهما اإللغاƎو حسبت ألنهما إذا كانتا في موضع التوسط بين إسمين ف ǎو اإلعمالأعلى أر.  

بالقرآن الكريم، و الكثير من النجاة تبعه " إذن"و استشهد سيبويه على جواز هذين الوجهين في 

ين الفاƇ و الواو و بين الفعل فƎذا وقعت إذن ب« : في جواز الوجهين منهم ابن السراƜ حيث قال 

المستقبل فƎنك فيها بالخيار، إن شئت أعملتها كƎعمالك أرǎ و حسبت إذا كانت واحدة منهما بين اسمين 

  )2( »... أو شيئين ألغيت

 Ƈالواو أو الفا ƻالواسطي الضرير وجها آخر إلذن المتوسطة بين حرفي العط ƻو أضا        

           ذي تعمل فيه مرة و ال تعمل أخرǎ إذا جاƇت بعد الواو و الفاƇو الموضع ال« : و الفعل فقال

إن تكرمńني أكرمńك فƎذŹا أزورŃك و أćزورłكł، و قد يجوز الجزم عطفا على أكرمك، فهذا ما تعمل : تقول

  )3( »... فيه ظاهرا و ال تعمل مضمرا

  

  

  

                                                 
 Ɯ3  ƭ ،12الكتاب،  :سيبويه -  1
2  - Ɯاألصول في النحو: ابن السرا Ɯ ،2  ƭ ،149 
 . ƭ ،167  شرح اللمع في النحو: الواسطي الضرير -  3



 اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في آتاب سيبويه                                           الثالفصل الث

 249

جزم و قّوǎ الوجه األخير  واختار الرضي أيضا األوجه الثǚثة في الفعل من رفع و نصب و

إن تƋتني آتيك و إذن أكرمك، ثǚثة أوجه الجزم و هو األقوǎ : و يجوز في نحو قولك « : فقال 

 ƻو عط ،ƻالفعل على المجزوم و النصب على االستئنا ƻمع الفعل و هما كالجملة " إذن"يعط

عد إذن أي إذن أنا الشرطية كما ذكرنا على الجملة الشرطية و الرفع على إضمار المبتدأ ب

  )1(»...أكرمك

فالحرƻ كلما تغير عن موضعه األصلي الثابت له، و نقصت بعض شروطه خاصة إذا كان 

دليل تمكن الحرƻ ، و من الحروƻ العاملة، فƎنه يؤثر في الوحدات التي تليه عمǚ أو معنى في السياق

  .االختصاƭ بوحدة معينة  هو خروجه إلى معان أخرǎ و أيضا هو أن تليه أفعال أو أسماƇ دون

 : الحرف و موضƲ اǗسم -3-4-5

" إذا"و " أما" االبتداƇومن الحروƻ التي ال يبتدأ بعدها إال األسماƇ ليبني عليها فترفع بعامل 

قد لقيت زيدŅا و أّما عمرو فقد مررت به و لقيت زيدŅا و إذا عبدŃ اهللا ... «: قال سيبويه ، و الفجائية 

زيدŅا رأيته و زيدا مررت به، ألّن أّما و إذا يقطع بهما : إالƃ في قول من قال  ضربه عمرو فارفعي

 ƻم و هما من حروǚالكƇم إلى  االبتداǚيصرفان الكƇأنه يدخل عليهما ما ينصباالبتدا ƃإال ،          

ùثم"و ال يحمل واحد منهما آخر على أول كما يحمل ب "Ƈ2( ».. و الفا(  

الفجائية من الحروƻ التي تكون بعدها الوحدة النحوية االسم و ليƩ من  "إذا"و  "أّما"إذا 

ƻالعط ƻحرو.  

  أّما        

  إذا        

  

         فما بعد أما و إذا جملة استئنافية قطعت عما قبلها و ليست بمعطوفة على األولى فتتبعها

             مرفوعا على االبتدائية في التصدير باسم أو فعل للمشاكلة و تحمل عليها، و يكون ما بعدها 

               إال أن يدخل عليها ...«: و في موضع اسم مبتدأ إال إذا دخل العامل بعدهما، قال سيبويه 

  )3( »...ما ينصب

                                                 
 Ɯ ،5  ƭ ،48بن الحاجبشرح كافية ا: الرضي االستراباذي -  1
2  - Ɯ ، 1سيبويه، الكتاب ƭ ،149  -150 . 
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ  ،150 . 
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               "لقيت زيدŅا": فنقول ما بعد أما و إذا إال أن تدخل على يعني « : وقد شرح السيرافي قوله هذا فقال 

فما بعدها بمنزلة المبتدأ حتى يدخل ... ما يجر فتقول و أّما بعمرو فمررت وو أّما عمرو فضربته، و أ

  )1( »عليهما ما ينصب أو يجر

            : قوله ما بعدهما هو موضع االبتداƇ" إذا"و " أّما"و قد استشهد سيبويه على أن هذين الحرفين 

و قبله نصب و ذلك ألنها ، ]17:فصلت من اآلية سورة [ ﴾امودņ فهديناهمأّما ثو  ﴿أال ترǎ أنƃهم قرأوا « 

Ƈم إلى االبتداǚالك ƻ2( »... تصر(  

 ƻعليهفثمود في موضع المبتدأ و ال يعمل فيها ما قبلها و ال تعط ƻّما التي تصرƋا ألنها مسبوقة ب

 Ƈم إلى االبتداǚالك.  

  .االسم كحروƻ الجّر مثǚ هذا باإلضافة إلى حروƻ أخرǎ تختƭ بالدخول على 

  )3( »... و الجّر إنما يكون في كلĊ اسم يضاƻ إليه« : قال سيبويه 

            فƋّما الذي ليƩ باسم« : و قد أورد أمثلة عن حروƻ الجر و أصل دخولها على األسماƇ ، فقال 

  ، و تا اهللا ال أفعل ذلكمررت بعبد اهللا و هذا العبد اهللا و ما أنت كذلك، و يالبكر: و ال ظرƻ فقولك 

  )4( »... و من و في و مذ و عن و رّب و ما أشبه ذلك و كذلك أخذته عن زيد و إلى زيد

تى و إن كانت مشتركة فهذه الحروƻ تدخل على األسماƇ و لديها معاني مختلفة تؤديها في التركيب ح

 تحديد باقي الوحدات النحوية فالوحدة النحوية الحرƻ لديها موضع ثابت و تساعد على في عمل الجر، 

  : الحرف و موضƲ اǗختيار  -3-4-6

        لكن و إنما  «: و ذكر سيبويه أيضا حروفا يجوز أن تليها األفعال أو األسماƇ و مثال ذلك 

        ، ألنها حروƻ ال تعمل شيئا، و تركت األسماƇ بعدها على حالها كƋنهاو كƋنما و إذ، و نحو ذلك 

          لها شيƇ فلم يجاوز ذا بها، إذ كانت ال تغير ما دخلت عليه فيجعل االسم أولى بها لم يذكر قب

   )5( ».من الفعل

Ƈنه يجوز أن تليه األفعال أو األسماƎبالدخول على وحدة نحوية معينة ف ƭإذا لم يخت ƻفالحر.  

  

  

                                                 
  . Ɯ ،3  ƭ ،142شرح كتاب سيبويه  :السيرافي -  1
 . ƭ  ،150 1الكتاب، Ɯ :سيبويه -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،484 . 
4  -  Ɯ ،1المصدر نفسهƭ ،184. 
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3-4-7- Ʊاإلتبا Ʋالحرف و موض. 

على وحدة نحوية معينة، و إنما ما بعدها يكون  ذكر سيبويه حروفا أيضا ال تختƭ بالدخول

في موضع اتباع لما قبلها كحروƻ العطƻ و ما يحمل على معناها، فقد تليها أسماƇ أو أفعال و تحمل 

و مما يختار فيه النصب لنصب األول و يكون « : الوحدة بعدها على حسب ما قبلها ، قال سيبويه 

قد لقيت القوم كلهم حتى عبد اهللا : الواو و الفاƇ و ثم قولك  الحرƻ الذي بين األول و اآلخر بمنزلة

لقيته و ضربت القوم حتى زيدا ضربت أباه و أتيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به و مررت بالقوم 

و ليست بمنزلة أّما ألنها تكون على الكǚم الذي  و ثم  حتى زيدا مررت به و حتى تجري مجرǎ الواو

  )1(» .. .قبلها و ال تبتدأ

  .فالوحدة النحوية بعد حتى تكون في موضع اتباع لما قبلها و يستحسن المطابقة 

 ال ƹير  كان االختيار و الرتبة و الموضع للفعل فعل قبلها حتى منزلة حروƻ العطƻ فƎذا كانفƋنزلت 

المفسر  على حسب هالتي ذكرها مصدرة بفعل لذلك يكون التقدير بƎضمارفالجمل للمشاكلة و المطابقة 

 )2( »...الواوفهي بمعنى ما قبلها بو ال يجوز اإلبتداƇ بها و تربط ما بعدها  "أّما"و هي ال تشبه له ، 

        لنوع الوحداتفي موضع اتباع  فحروƻ العطƻ و ما ينزل منزلتها تكون الوحدات النحوية بعدها

حتى عندما و مثال ذلك أيضا ي تليه التي قبلها ،فمعنى الحرƻ هو الذي يحدد نوع الوحدة النحوية الت

: الوحدة النحوية االسم ، فقال  أي تخرƜ إلى معنى الغاية و ال تكون في معنى العطƻ، فتجر ما بعدها

لقيت القوم حتى عبد اهللا لقيته فƎنما جاƇ : و قد يحسن الجر في هذا كله و هو عربي و ذلك قولك « 

و بين هذا  )3( »...مررت به اهللامررت بزيدŉ و عبد : بعد أن جعله ƹاية كما تقول  القيته توكيد

اهللا لقيته فعبد اهللا مجرور في معنى  القوم حتى عبدňلقيت : يعنى أنƃك إذا قلت« : السيرافي في قوله

مررت : للقاƇ الواقع بعبد اهللا في المعنى كما أنك إذا قلت ا، و قد تم الكǚم ثم جئت لقيته توكيد"إلى"ùب

 مررت به، فعبد اهللا مجرور بالباƇ األولى التي في زيد ثم جئت مررت الثانية لتوكيد بزيد و عبد اهللا

  )4( »... المرور الواقع بعبد اهللا في المعنى
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3  - Ɯ ، 1سيبويه، الكتاب ƭ ،151 . 
  . Ɯ ،3  ƭ ،149سيبويه كتابشرح : السيرافي -4



 اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في آتاب سيبويه                                           الثالفصل الث

 252

و معناها يحدد الوحدة         ، "إلى"أو على معنى " حرƻ العطƻ"حتى قد تحمل على معنى الواو و 

  : فقال" ابن مروان النحوي"ما بعدها بقول  لغاية فيها و جّرو قد استشهد سيبويه على معنى االتي تليها، 

  )1(والزاد حتƃى نعلùňه ألقاها*** ألقى الصحيفة كي يخفƻ رحله

         فالرفع جائز كما جاز في الواو « :، و أجاز سيبويه الرفع أيضا فقال "حتى"ùفنعله في موضع جّر ب

   ، جعلت عبد اهللا مبتدأ و جعلت لقيته مبنيا عليه " لقيتهلقيت القوم حتى عيبد اهللا : "و ثم و ذلك قولك

       و سرحت القوم حتى زيد مسرح " لقيت القوم حتى زيد ملقي: " كما جاز في االبتداƇ كƋنك قلت 

تحديد مواضع  تساعد في، فالحرƻ وحدة نحوية ثابتة الموضع )2( » و هذا ال يكون فيه إال الرفع

  .كاالسم و الفعل  خرǎاألنحوية الوحدات ال

 من تحديد الوحدات النحوية ،االسم و في األخير ننتهي إلى نتيجة أن آلية الموضع تمكننا 

  .الفعل، الصفة، الحرƻ في المتتالية اللغوية 

  :  موضƲ الصƻة  -3-5

       النحوية بموضعها الخاƭ بها الذي  إن الوحدة النحوية الصفة متميزة عن باقي الوحدات

  .لغيرها، ألنها والموصوƻ كاالسم الواحد  ال يكون

  : وأكد سيبويه على أن الصفة من تمام ما قبلها وال يجوز أن توضع األسماƇ في موضعها فقال 

        وإنما نصب الصفة األحيان على الظرƻ ولم يجز الرفع ألن الصفة ال تقع مواقع األسماƇ كما أنه «

أتيتك ":ولو قلت . كان قبيحا  "ولو أتاني باردņ": ألنه لو قال "الو باردŅو أال ماłƇ": ال يكون إال حاال قوله 

              فالصفة ليست وحدة نحوية مستقلة بمفهوميتها، )3( »..."بدرهم جيد :"كان قبيحا حتى تقول "بجيد

  .ا بمنزلة اسم واحدملذا يستحسن ذكر الموصوƻ قبلها ألنه

          أتتيك"أو  "ولو باردا": م الموصوƻ، جعلوه حاال في قولك لم تقو الصفة إال بتقديعني لما  «

: أو تجري على اسم فتقول "سير عليه طويǚ " :وكذلك الصفة ال تجوز إال ظرفا في قولك  "به جيدا

  .الصفة من تمام األسماƇ التي قبلها وتقع في موضع تابع لهاو  )4( »..."سير عليه دهر طويل"
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              لم يحسن إال النصب" Þ ولو باردŅاأال ماłƇ : "قلت فلو  «:Ƌكيده فيقول ويواصل سيبويه ت 

كان حسنا، أال ترǎ كيƻ  "ائتني بتمرż": كان قبيحا، و لو قلت " ائتني بباردŉ": ولو قلت .ألن باردŅا صفة

  )1( » ..تضع الصفة موضع االسم  قبƠ أن

عين في التركيب، فƎذا امتنع عن ذلك فسيبويه يعمد إلى وضع عنصر في موضع عنصر م  

استنتƝ من ذلك حكما هو أن هذه الوحدة النحوية مخالفة في الحكم للوحدات النحوية  ،الموضع واستحال

كل لحتى يبين أن  ،موضع االسم" بارد"التي ترد في هذا الموضع كوضعه في القول السابق الصفة 

ƭم ال يحسن لغيرها وأن للصفة موضعا في س،وحدة نحوية موضعها الخاǚياق الك.  

ويستخدم أمثلة كثيرة حتى يبرهن على صحة حكمه وأن الموضع والمعنى يستوجبان وحدة 

 همحذفوا الفعل لكثرة استعمال "أخذته بدرهم فزائدا"و "أخذته بدرهم فصاعدا"... «: نحوية معينة،  فيقول

Ƈألنه صفة وال تكون ،كان قبيحا "اعدأخذته بص": لو قلت ،إياه، وألنهم أمنوا أن يكون على البا        

      ، وقال  )2(» ..."أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا أو فذهب صاعدا": كƋنه قال  ،في موضع االسم

ثمن لشيƇ  "صاعدŉ"مع  "الدرهم"ألنك ال تريد أن تخبر أن  "صاعدŉ"وال يجوز أن تقول و  « :أيضا 

  .)3(»...بدرهم وزيادة: كقولك 

  .بية خاصة بها وموضعا خاصا يلصفة ال تكون في موضع االسم ألن لديها خصائƭ  تركإذا ا

           ال يحسنو  « :وقد علل السيرافي لعدم جواز وضع الصفة موضع االسم أو العكƩ فقال 

           أن صاعدا نعت وال يحسن أن تعطƻ : إحداهما : من جهتين  "أخذته بدرهم فصاعد" :أن تقول 

               أن الثمن ال يعطƻ على بعضه بعض بالفاƇ :  األخرǎالدرهم إال المنعوت والجهة  على

   )4( »...قنادأخذت الثوب بدرهم ف: ال تقول

وأحيانا يجيز سيبويه أن يكون الموضع للصفة أو وحدة أخرǎ كالحال مثǚ إذا استويا واستقام 

  .ا ويجوز أن يكون الموضع للحال المعنى، فيجوز إجراƇ الصفة على الموصوƻ قبله

  

  

  

                                                 
  .Ɯ ،1ƭ ،327 الكتاب: سيبويه - 1
2 - Ɯ ،1المصدر نفسهƭ ،349 .  
  . المصدر نفسه - 3
  .Ɯ،5ƭ ،61 شرح كتاب سيبويه: السيرافي - 4
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إن جعلته وصفا  "به معه صقرņ صائدŉ مررت برجلĆ": فƋما ما استويا فيه فقوله ...«: ومثال ذلك قوله 

مررت برجل معه ": نصبته فقلت  ،وحمله على االسم المضمر المعروƻ "الرجل"وإن لم تحمله على 

  )1(» ...حمله على األول أن ي، حين لم يرد  "همعه بƋزņ صائدŅا ب": كƋنه قال  "صقر صائدŅا به

وكما  « :ويجوز أن يكون حاال ، ومثال ذلك أيضا قوله " لرجل"يجوز أن يكون وصفا ثانيا " فصائد"

 تهنصب "مررت به"وإن حملته على  "الرجل"إن حملته على  ،"أتيت على رجلĆ ومررت به قائم ":تقول 

  .)2(» ... "مررت به قائما": قلت  كƋنك

  ".مررت"كما يكون حاال إذا حمل على الفعل " رجل"يكون صفة إذا حمل على الموصوƻ " فقائم" 

وذلك باستخدامه لطريقة  ،ويختار سيبويه موضع الحال أحيانا وال يجيز الصفة الستقامة الكǚم

       ."معه الفرƩ راكبا برذونا": قلت « :قلب المواضع، ألن الصفة ال تتقدم على موصوفها فيقول 

لفسد كǚم  ،ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون. يكون فيه وصƻ وال يكون إال خبرا فهذا ال

 ه حسنƁمررت برجل جميلň": ألنك ال تقول  Ý"مررت برجل حسن الوجه جميله" :ولكان الوجه ،كثير

  . )3(» ... "الوجه

 ويعكƩ سيبويه مواضع الوحدات ،بالمعنىإذŹا اختبار وحدة ما في موضع معين يرتبط ارتباطا وثيقا 

هذا : "ومثله في أن الوصƻ أحسن « :التي يقابل بينها حتى يبين الحكم ويعلل االختيار، فيقول النحوية 

ąرجل ąعاقل ņلبيب"، Ƈلم يجعل اآلخر حاال وقع فيه األول ولكنه أثنى عليه وجعلهما شرعا سوا،  ǎوسّو

   .    )4(» ...بينهما في اإلجراƇ على االسم 

مررت برجل معه : "وتقول « :يبين الوجه واالختيار ، فقال  هكنلويجيز سيبويه الموضعين معا       

هذا "و "فيها رجل قائما": والنصب جائز على قوله  "الكيƩ"الرفع الوجه ألنه صفة  ،"كيƩ مختوم عليه

  .جواز النصب على الحال  ، فالوجه هو الرفع على الصفة مع)5(» ... "رجل ذاهبا

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ ،2ƭ ،46 الكتاب :سيبويه - 1
  .المصدر نفسه  - 2
3 - Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،47.  
  .المصدر نفسه - 4
5 - Ɯ، 2المصدر نفسهƭ،48.  
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     عن موضعها الخاƭ بالنظر الصفة ويكشƻ سيبويه في تتبعه لمواضع الوحدة النحوية 

  :نكرة قول عمر بن قميئة " من"ويقوي إن  «إلى الوحدات التي قبلها وبداللة تنكيرها ،  قال 

  )1(»رحن على بغضائه واƹتدين*** ياربĊĊĊĊĊĊّ من يبغض أذوادنا

  .إذŹا في موضع الصفة " فيبغض"يكون بعدها إال نكرة وما بعد النكرة صفة  فرّب ال

  : وقال أمية بن أبي الصلت 

  الùشƹ ƻماؤها بغير احتي*** ر فقد تكù ùتضيقّن باألم ال

 ùمن األم Ʃال*** ربما تكره النفوùل العقù2(رله فرجة كح(  

  .ƹالبا ما تكون بعد النكرات صفاتترد األسماƇ النكرة و "ربما"فدليل الصفة هو أن ما بعد 

  : وقول الشاعر أيضا 

 .)3(ومن هو في الظباƇ السوائƠ***ي له اهللا ناصƠ أال رب من قلب

، وبين سيبويه على أن ما بعد النكرات صفات حتى وإن كانت "لمن"في موضع صفة " فقلبي له"

: وذلك قولك...«: ا نكرة، فقال األسماƇ في ظاهرها معرفة لكن االستعمال و الوصƻ بها دليل على أنه

ومما يدلك على أنهن  "هذا خير منك مقبل"و "هذا كل متاع عندك موضوع"و "هذا أول فارƩ مقبل"

هذا رجل خيرņ " :نكرة أنهن مضافات إلى نكرة وتصƻ بهن النكرات، وذلك أنك تقول فيما كان وصفا

تدل على أن هن مضافات إلى نكرة أنك ، ويس "هذا مال كل مال عنده"و "هذا فارƩ أول فارƩ"و "منك

هذا أول فارƩ ": تصƻ ما بعد هن بما تصƻ به النكرة وال تصفه بما توصƻ به المعرفة وذلك قولك 

  .)4(» ... "شجاع مقبل

  ƻالوحدة النحوية االسم من حيث التعري ƭفالوحدة النحوية الصفة تساعد على تحديد خصائ

  .وضع اتباع لها، فدليل تنكير االسم هو موضع الصفة بعده والتنكير وهي تكون من تمامها وفي م

  

  

  

  

                                                 
  .Ɯ ،2ƭ ،104 الكتاب :يبويهس - 1
2 - Ɯ، 2المصدر نفسه ƭ ،105  
3 - Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،106.  
4 - Ɯ، 2المصدر نفسه ƭ،107.  
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باب ماال  :"أي وقد وضƠ السيرافي مقصود سيبويه من الشواهد التي أوردها في هذا الباب 

 ذكر أسماƇ ال تدخل عليها هخرآقصد سيبويه في هذا الباب إلى  «: قال "يكون فيه االسم إال نكرة 

عليها، و جعل دالئل بدالئل التنكير ناع دخول األلƻ و الǚم عليها منكورة و أنها مع المت األلƻ والǚم

خير " :أنها توصƻ باألسماƇ النكرات، وتوصƻ بها األسماƇ النكرات، فمن تلك األسماƇالتنكير فيها 

أول فارƩ ":قوله في ، وقد وصƻ بهن نكرات ووصفن بنكرات "كل مال عندك"و "أول فارƩ"و "منك

  )1(» ... "شجاع مقبل

لذلك يعطي احتمال  ،يسعى إلى اإلحاطة بكل الظاهرة بل دائماوال يكتفي سيبويه بƎطǚق الحكم 

لهذه األسماƇ حتى يبين استحالة ذلك، لينتقل إلى أن موضع االتباع الذي تختƭ به الصفة " الù"إضافة 

  ".الوصƻ"عليها، فدليل النكرة "الù"ال يجوز إدخال و 

، ويدلك على أنه  نكرة "هذا حسبك من رجل منطلق"و "هذا أيما رجل منطلق":ومثل ذلك  « :و قال 

   )2(» ... "ضاربك"و "مثلك"فهو بمنزلة  "هذا رجل حسبك من رجل : "أنك تصƻ به النكرة، فتقول

وأرادوا أن يجعلوا حال  ،كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة ،ألزموا صفة النكرة النكرة «: و قال أيضا 

  .)3(» ...يما يكون من اسمها كحال المعرفة فيما يكون من اسمها النكرة ف

من قبل "هذا أول فارƩ مقبǚ : "قال ... « :فالصفة إذا تتبع الموصوƻ في تعريفه و تنكيره، و قال 

، فǚ يمكن إدخال األلƻ )4(»...فيدخل عليه األلƻ والǚم  ،"أول الفارƩهذا : "أنه ال يستطيع أن يقول 

      ويكشƻ ما قاله سيبويه بƋنه يراد  «: ى هذه األسماƇ، وفي هذا المعنى يقول السيرافي والǚم عل

وال يقال  ،أول فارƩ شجاع :فǚ تدخل نحو ،فيه أنهن يوصفن بنكرات يمكن دخول األلƻ والǚم عليها

  . )5(» ...و امتناع دخول األلƻ والǚم عليها أن مواضعهن أوجبت لها التنكير ،الشجاع

         الصفة تتبع الموصوƻ في كل أحواله وهما كاالسم الواحد إال أن الحد هو أن يتقدم االسمف

  .ثم تليه الصفة ألن موضعها  بعده وال يجوز أن تكون في موضعه 

  

  

  

                                                 
  .Ɯ،7 ƭ،39 شرح كتاب سيبويه :السيرافي - 1
  .Ɯ ،2  ƭ ،108 الكتاب :سيبويه  - 2
3 - Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،110.  
4- Ɯ ، 2المصدر نفسهƭ ،109.  
  .Ɯ ،7ƭ ،39 كتاب سيبويهشرح  :السيرافي -5
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         لما لم يجز  ".قائما رجل"وفيها  "هذا قائما رجل": وذلك قولك  «: و قد بين هذا سيبويه في قوله 

مررت " :كما قبƠ ،فتضع الصفة موضع االسم "فيها قائم : "وقبƠ أن تقول ،ƻ الصفة باالسمأن توص

             ولو حسن .حاال وكان المبني على الكǚم األول ما بعده "القائم"جعلت  "أتاني قائم"و "بقائم

من ": قيل له  "فيها قائم": ال على الصفة ولكنه كƋنه لما قال  "قائم رجل"لجاز فيها  "فيها قائم": أن تقول 

Þ ما هو"و "هوÞ"  1(»...وقد يجوز عن ضعفه  "عبد اهللا"أو  "رجل": فقال(.  

" الموصوƻ"على االسم  هاوإن قدمت ،ضع موضع االسم وال بد من الخضوع للترتيبوفالصفة ال ت

Ɯوالشاهد عند سيبويه قول كثير عزة  ،إلى الحالية عن أصلها تخر :  

   )2(يلوح كƋنه خلل *** موحشا طلللعّزه            

  )3(»و نصبه على الحال" لطللا"على  "موحƫ" فيه تقديم الشاهد «

  "لطلل"مع أّن األصل فيه أن يكون صفة 

             حاال وليƩ صفة " موحشا"وقد شرح السيرافي في هذا البيت ووضƠ علة اعتبار

     وكان يجوز موحشا  ،قديم موحƫ على الصفة لعزة طلل: أصله  "لعزة موحشا طلل قديمņ..."« :فقال 

أن تقول فيها قائم، ألن فلما قدمت نصبته على الحال ولم يكن يحسن  ،والعامل فيه لعزة ،على الحال

    فيها قائم لجعلت رجǚ بدال : ولو حسن أن تقول  ،ال يحسن وضعها في موضع األسماƇ قائما صفة

ƻنك قلتو ،منه أو يكون رفعه على االستئناƋعن سؤال من قال "هو رجل ": ك :"Þ 4(»..".من هو(.  

      وأن االسم قبلها إذا كان نكرة فالقصد  ،ويؤكد سيبويه على أن للصفة موضعا خاصا بها

ƭمنهاوإن كانت معرفة فالغرض  ،من ذكر الصفة هو التخصي  ƻوالصفات المعار ،Ơالتوضي       

فƎذا أردت ... « :دة نحوية في موضعها الخاƭ بها فيقول ال تكون أحواال فǚ بد من وضع كل وح

Ơ المعرفة أو تبين نع في موضعه االسم الذي جعل لتوضالخبر الذي يكون حاال وقع فيه األمر فǚ تص

وهذا أمر  ،فالنكرة تكون حاال وليست تكون شيئا بعينه قد عرفه المخاطب قبل ذلك فهذا أمر النكرة .به

، فاألصل هو اتباع كǚم العرب ووضع )5(» ...روه، وضع كل شيƇ موضعه المعرفة فƋجره كما أج

  .كل شيƇ موضعه وأي تغيير في المواضع فƎنه يستوجب حكما آخر

                                                 
  .Ɯ ،2 ƭ ،119 الكتاب :سيبويه  -1
2- Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،120.  

..1ƭ ،327شرح أبيات سيبويه، Ɯ: الشنتمري - 3  
  . Ɯ ،7 ƭ ،58 شرح كتاب سيبويه :السيرافي - 4
  .Ɯ ،2 ƭ ،110-111 الكتاب:سيبويه  - 5
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في باب النداƇ ويستشهد بقول لذلك الصفة تكون في موضع اتباع لما قبلها ويعلل سيبويه و 

  : أفرأيت قول العرب كلهم  « :العرب فيقول 

Ńورق أخا أزيدłƇضتفقد عر***  كنت ثائرا  نإ ا ŃƇأحنا ŭ1(فخاصم حق(  

ùف"Ƈفي موضع نصب صفة ل"  أخ ورقاù"اتباعا لمحله  "زيد.  

ألن المنادǎ إذا وصƻ  :قال "الطويل"ألي شيƇ لم يجز فيه الرفع كما جاز في  « : بقولهوعلل سيبويه 

ƻه، يريد أن تجعل"يا أخونا": ولو جاز هذا لقلت  ،فهو بمنزلته إذا كان في موضعه ،بالمضا           

ألنه هنا  ،بمنزلته إذا ناديته ، فهوبالمنادǎ به فالمضاƻ إذا وصƻ .في موضع المفرد وهذا لحن

ولم يكن فيه ما  ،كما انتصب حيث كان منادǎ ألنه في موضع نصب ،وصƻ لمنادǎ في موضع نصب

  .و تكون في موضع نصب " منادǎال"، فالصفة تتبع الموصوƻ )2(» ...كان في الطويل لطوله 

3-6- Ǎة والمعنƻالص Ʋموض :  

يبين سيبويه في تتبعه للوحدة النحوية الصفة أن لديها خصائƭ تميزها عن باقي الوحدات 

               أن تكون بعد االسم ألنها من تمامه فهي والموصوƻ كاالسم الواحد ، وتتبعه  :النحوية منها

يها موضع خاƭ بها، ولكن يمكن أحيانا أن يكون الموصوƻ نكرة والصفة ولد ،في التعريƻ والتنكير

وزعم خليل أنه يجوز  «: المعنى المراد يخول لها أن تكون نكرة حسب التƋويل قال سيبويه ألن  معرفة

  .  )3(»...، ألنه تشبيه فمن ثم حسن أن تصƻ به النكرة]الصفة[على  "الحمار صوتſ له صوتŻ": أن تقول

وإن كان مضافا  "مثل"و ،"له صوت مثل صوت الحمار": ذهب الخليل وتقديره أن المعنى هو فتفسير م

  .إلى معرفة فهو نكرة لذا يجوز حمله على الصفة 

 "هذا رجل أخو زيد ":أنه يجوز أن يقول الرجل  -رحمه اهللا- وزعم الخليل  «: ومثال ذلك أيضا قوله 

 فلم يجز .تريد مثل الطويل "هذا قصير الطويل": ا لقلت ولو جاز هذ... أخي زيد أن تشبهه  إذا أردت

ما تكلمت  ضألنك تنق ،صفة أقبƠالوهو في  .كما قبƠ أن تكون المعرفة حاال  للنكرة إال في الشعر هذا

   )4(» ...فلم يجامعه في الحال كما فارقه في الصفة  ،به

                                                 
  .Ɯ ،2 ƭ ،185 الكتاب:سيبويه  - 1
2 - Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،186.  
3 - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،427.  
  .المصدر نفسه  - 4
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ƻالموصو ƻهو ال يجيز التقدير الذي أورده و ،فسيبويه يشترط عدم نقض المعنى وأن الصفة ال تخال

ويقدم الحجة بالمفارقة بين الحال  ،وخصائصها النحوية الخليل حتى ال يكون هناك لبƩ بين الوحدات

  .والصفة و يؤكد أن حد استقامة الكǚم هو المعنى

يريد أن الصفة والموصوƻ كشيƇ واحد، فǚ يجوز  «: و قد شرح السيرافي موقفه وبينه فقال 

أحدهما معرفة واآلخر نكرة والحال مع الذي منه الحال ليƩ كشيƇ واحد فصار في الصفة أن يكون 

Ơفاختيار وحدة نحوية في أي موضع يستلزم مراعاة المعنى وخصائصها التركيبية  )1( » ...أقب ،.  

خر هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون عǚجا وذلك إذا كان اآل « :قال سيبويه 

له صوت : له صوت صوت حسن ألنك إنما أردت الوصƻ كƋنك قلت : وذلك نحو قولك  .هو األول

         لما كان صفة وكان اآلخر ،حمله على الفعلتحسن، وإنما ذكرت الصوت توكيدا ولم ترد أن 

   )2(»...ل خر هو األوحملت اآلخر على أنت لما كان اآل" اما أنت إال قائم وقاعد": هو األول، كما قلت 

  .المعنى ƹير منتقض فيجوز الحمل على الصفة ألنها من تمام ما قبلها ما دام و 

وتجرǎ عليها وإن كانت مخالفة لوجه الكǚم  ،ويجيز سيبويه أن توضع وحدة ما موضع الصفة

ّما جرǎ نعتا على ƹير وجه وم « :لكنها أتمت معنى ما قبلها مثل الصفة فنزلت منزلتها، فيقول و 

، ألن وهو القياƩ .وهو كǚم أكثر العرب وأفصحهم ،، فالوجه الرفع"هذا جحر ضبő خرب: "كǚمال

  .  )3(» ...هرفع ولكن بعض العرب يجّر "الحجر"و "الحجر"نعت  "بالخر"

موضعها ولم ينتقض المعنى خاصة وأن بعض العرب  ،"ضبő "هي نعت الجحر لكن وضعت " فخرب"

  .ه بالجر وأنزلوه منزلة الصفة ازوا هذا القول واستعملوجأ

وه ألنه نكرة كالضب وألنه في موضع فجّر ،بولكنه نعت للذي أضيƻ إليه الّض... « :قال سيبويه 

 "هذا حب رمان": أال ترǎ أنك تقول  .ب بمنزلة اسم واحدالّض هو وألنه صار ،بيقع فيه نعت الّض

  . )4(»... إنما لك الحّب "الرمان"يك وليƩ لك إل "الرمان"، فƋضفت "هذا حب رماني": فƎذا كان لك قلت 

  

  

  

                                                 
  .Ɯ5  ƭ،135، شرح كتاب سيبويه :السيرافي - 1
  .Ɯ ،1 ƭ ،429 الكتاب :سيبويه  - 2
  .Ɯ،1  ƭ،500 المصدر نفسه - 3
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أي اإلضافة مكنت من تمام " حب رمان"و " جحر ضب"فالنسبة الحاصلة بين الوحدتين النحويتين 

وليƩ لك  "ر ضبيحجهذا ": تقول  «: ويدعم ذلك بقوله  ،المعنى و اعتبارهما اسما واحدا مفردا

بمنزلة اسم  "ر والضّبجحوال "جحر ضبي": من أن قلت  فلم يمنعك ذلك "جحر ضّب"إنما لك  "الضّب"

  .)1(»...مفرد

3-7-  ƧلتباǗة واƻالص:  

رصد سيبويه المواضع المختلفة للوحدة النحوية الصفة منها موضعها عندما تكون عاملة فيما 

سببه باب ما يجري عليه صفة ما كان من سببه ووصفه ما التبƩ به أو بشيƇ من في "بعدها، قال 

مررت برجل ضاربż أبوه ": هذا ما كان من ذلك عمǚ وذلك قولك "«":رǎ صفته التي خلصت له كمج

ǚو"رج ،"ǚأبوه رج żزمǚأباه رجل": ، ومن ذلك أيضا "مررت برجل م żزمǚمررت برجل م" ،

جعلته يǚزمه ويخالطه فيما  ،إن شئت :، فالمعنى فيه على وجهين"مررت برجل مخالطŉ أباه داƇ"و

جعلته عمǚ كائنا في حال مرورك وإن ألقيت التنوين وأنت تريد معناه جرǎ مثله  ،وإن شئت ،ليستقب

  .)2(»....إذا كان منونا 

 :فالنعت السببي يتعلق بما قبله وما بعده ويكون خالصا لǚسم األول وقد شرحه السيرافي فقال

إلى ضميره أو يكون ضميره  ما كان الفعل من فاعله اسما مضافا :يعني "صفة ما كان من سببه" «

 ǎبه فقد جر ƻذا كان منهما من فعل الموصوƎم وهو هاهنا اسم الفاعل فǚبجملة الك ǚمتص           

  . )3(»"مررت برجل ضارب زيد ومǚزم عمرا ": على من هو له كقوله 

هم التنوين فالصفة تجرǎ على ما قبلها و تكون خالصة لǚسم األول حتى إن عملت في الثاني و ال ي

ألست تعلم أن الصفة إذا كانت لألول فالتنوين و ƹير التنوين سواƇ  «: فيها أو إسقاطه، والدليل قوله 

  :الشاعر و من الشواهد التي أوردها سيبويه قول، )4(»...دت  بƎسقاط التنوين معنى التنوينأن أر

  قùùداحبوال  نبǚù بǚù ريżƫ***      وارتشن حين أردنا أن يرمينùنا   

  )5(ها السقام صحاحمرضى مخالطň***        نżونظرن من خلل الخدور بƋعي

  

  

                                                 
  .Ɯ1 ،  ƭ500 الكتاب، :سيبويه  - 1
2 - Ɯ ، 2المصدر نفسه ƭ ،16.  
  .Ɯ6 ƭ ،94 ،تاب سيبويهشرح كالسيرافي  - 3
  .Ɯ ،2 ƭ ،17 الكتاب :سيبويه  - 4
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  :وأنشد ƹيره من العرب 

  )1(ه بهرŃمخالطſ له نفƩ عالĆ  *** حمين العراقيب العصار وتركنه

صفة لمرضى و اإلضافة فيها لفظية، و كذلك في البيت الثاني  "مخالطها"فالشاهد في البيت األول 

  ."فƩن"ùصفة ل  "مخالطه"

هذا باب ما يكون فيه الشيƇ  « :وذكر سيبويه موضعها آخر للصفة وخروجها لǚسمية فقال  

من األسماƇ  التي يدخلها األلƻ و الǚم  ،أو كان من صفته ،ƹالبا عليه اسم يكون لكل من كان من أمته

          "الصعق"و "عقفǚن بن الص ":وذالك قولك .وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت لك من المعاني

زيد " ةولكنه ƹلب عليه حتى صار علما بمنزل ،في األصل صفة تقع عن كل من أصابه الصعق

  )2(»..."وعمرو

 الصفة التي تتميز بموضعها الخاƭ         فالموضع آلية تساعد على تحديد الوحدات النحوية ومن بينها

  .فهي و الموصوƻ بمنزلة االسم الواحد 

االسم  : ات النحويةر ننتهي إلى نتيجة أّن آلية الموضع تمكن من تحديد الوحدو في األخي  

  .الفعل، الصفة، الحرƻ في المتتالية اللغوية

3-8- Ʋالموض Ǎالحمل عل :  

تترد هذه الصورة مقترنة بصورة الحمل على اللفظ في كثير من األحيان و قد يستبدلون بلفظ 

و االلتفات إلى الحمل على موضع  )3(»ع في اللغة هو المكانالمحل أو الموض «الموضع كلمة المحل و

فاستعانوا بها لمعالجة الحاالت التي يفترض فيها المطابقة  -باعتبار الموضع آلية-طريقة سلكها النحاة 

  .و لكنها تƋتي بخƻǚ ذلك 

و لكنهم  و يعطى حكمه اإلعرابي من رفع و نصب و جّر و جزم، ،فالمعروƻ أّن التابع يلحق المتبوع

لذلك كان الحمل على الموضع خير وسيلة  ،ا أّن التابع يغاير المتبوع في حركته اإلعرابيةوالحظ

  .هذه الحاالت فهو يجري إالƃ عّما خرƜ عن صورته Ƹيولتس

  

  

  

                                                 
  .Ɯ2 ƭ ،18،  الكتاب :سيبويه  -1
2- Ɯ ، 2المصدر نفسه  ƭ ،97.  
 .163لسان العرب، مادة حلل، ƭ  :ابن منظور -  3
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على األول لشبه بينهما في الصورة أو الداللة بشرط عدم نقض المعنى و  قصد به هو إجراƇ الثانييو  

و يجري على  )1(»حمله على شيƇ لو كان عليه األول لم ينقض المعنى«: بويه بقوله بيتƃن هذا سي

  .جميع أبواب النحو

3-8-1- Ʋالموض Ǎشروط الحمل عل:  

الذي يرǎ أن الحمل على الموضع  "الزمخشري"وضƠ النحاة شروطا و قوانين لصحة األخذ به، منهم 

الحمل على المحل بعد مضي الجملة، فƎن لم تمض  ما يصƠإنƃ«: ال يتم إالƃ بعد تمام الجملة، فيقول 

  .)2(»ينصب عمرو ال ƹير : إّن زيدا أو عمرا قائمان : لزمك أن تقول

إّن العطƻ على الموضع ال يجوز قبل تمام الكǚم، ألنه حمله على ..«: و تبعه ابن يعيƫ موضحا قوله

إّن زيدا و عمرا منطلقان و ال : " ولالتƋويل، و ال يصƠ تƋويل الكǚم إالƃ بعد تمامه، فعكƩ هذا تق

يجوز الرفع في عمرو بالعطƻ على الموضع ألّن الكǚم لم يتم إذ الخبر متƋخر عن االسم 

ƻ3(»...المعطو(.  

  : و يشترط أبو حيان لصحة العطƻ على الموضع ثǚثة شروط

  .ǚسم لفظ و موضع لأن يكون : األول  -

  .ة أن يكون الموضع بحق األصال: الثاني  -

  .أن يكون هناك محرز للموضع : الثالث  -

 ƣشروطا فقال  "إّن"و أفرد للناس ، :» Ơكثر المحققين على أنه ال يجوز" أّن"و إن كان الناسƋف            

           و ال على الموضع، و قال  ،ال على االبتداƇ ،بالرفع" بلغني أّن زيدا قائم و عمرو : "أن تقول

جاز العطƻ  ،و الجملة ،فردمإن كان الموضع يصلƠ لل: طلقا، و فصłل قوم فقالوايجوز ذلك م: قوم 

           ، و إن كان ال يصلƠ "عمرو قائم"و  "ّن زيدا قائمأ": نحو أنń تقول " صلتها"و "نأ"على موضع 

         ورد أّول  ،فمن"بلغني أّن زيدا قائم و عمرو": نحو  ،فرد لم يصلƠ العطƻ على الموضعمإال لل

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،299الكتاب :سيبويه -  1
 الجيل للنشر و التوزيع و الطباعةة الثانية، تصوير دار الزمخشري محمود بن عمرو، المفصل في اللغة، الطبع -  2

 ƭ ،296بيروت، لبنان. 
3  - ƫشرح المفصل :ابن يعي Ɯ ،5 ƭ ،60. 
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          أجازه في لكّن، و من منعه هناك منعه" أّن"على حذƻ الخبر فمن أجاز العطƻ على الموضع في 

 )1(»...و جعله على إضمار خبر المبتدأ
و إن كان معطوفا «: و يوضƠ هذا ابن حيان في قوله  "إّن"و ال يجوز العطƻ على المحل في أخوات 

   فذهب البصريون إلى أنƃه ال يجوز الرفع، ال على الموضع ،لعلĊعطƻ النسق و الناسƣ ليت و كƋّن و 

 )2(»... الرفع على االبتداƇ اƇو ال على االبتداƇ و أجاز الفر
  : ن هشام فقد ذكر أقسام العطƻ على المحل، و ذلك أّن له عند المحققين ثǚثة شروط ابو أما 

  .و ما جاƇني من أمره " يد بقائمليƩ ز" أّما ظهوره في الفصيƠ و مثل له بù : األول  -«

          "من"و " الباƇ"فترفع، ألّن " من"فتنصب و تحذƻ " الباƇ"حيث يمكن في هذين المثالين أن تسقط 

مررت بزيد و عمرا ألنه ال يجوز مررت : في هذين المثالين زائدتان، و لذا فعنده ال يجوز أن يقال 

  :  مل في اللفظ زائدا و استدل على رأيه هذا بقول لبيدزيدا و مراعاة الموضع ال تختƭ بكون العا

 )*(» و دونł معدŅ فلتزƹك العواذل*** فƎن لم تجد من دون عدنان والدا 
  ƻحيث عط"Ņها في محل نصب ثاني مفعولي " من دون عدنان"بالنصب على " دون معدƃتجد"ألن. "  

و علƃل الوصƻ " هذا ضارب زيدŅا و أخيه"أن يكون الموضع بحق األصالة، فǚ يجوز عنده : الثاني  -

  .المستوفي لشروط العمل األصل إلعماله ال إضافته اللتحاقه بالفعل 

 Ʃالقي Əو قد أجاز البغداديون مستشهدين بقول امر :  

  ر معّجلùصفيƻ شواƇ أو قدي*** ا بين منضù ƝفظلĊ طهاة اللƃحم م

إّن زيدŅا و عمرو "« : ال يجوز أن يقال  وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحل و لذلك: الثالث 

  " .أّن"ألن الطالب رفع زيد هو االبتداƇ و االبتداƇ هو التجرد و قد انتفى بدخول "قائمان

          و لم يشترط الكوفيون و بعض البصريين وجود المحرز لصحة الحمل على الموضع فالمهم عندهم

  . ) 3(»بالعطƻ على المحل ال مبتدأ" ا قائم و عمروإّن زيدŅ" فلقد أجازوا " عدم نقض المعنى"هو 

  

                                                 
محمد يوسƻ بن علي بن يوسƻ حيان اإلمام أثير الدين الغرناطي النفزي الجياني، ارتشاƻ : أبو حيان األندلسي - 1

جب عثمان محمد، مراجعة رمضان عبد التواب، الطبعة األولى الضرب من لسان العرب، تحقيق و شرح و دراسة ر
 .1998Ɯ ،3 ƭ ،1286 - 1290مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، سنة 

2  - Ɯ ،3المصدر نفسه ƭ ،1288. 
 . Ɯ1 ƭ ،114 :ينظر سيبويه - *
محمد محي الدين : ، تحقيق تبن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري، مغني اللبيب عن كتب األعاريب :ابن هشام -  3

 . 1999Ɯ ،2 ƭ ،472عبد الحميد، الطبعة األولى، المطبعة العصرية، بيروت، 
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و يذكر ابن هشام عدم أخذ أبي حيان بالشرط الثالث و اكتفى بƋن يكون للمعطوƻ عليه لفظ و موضع 

  . ) 1(شرطا لها" أن يكون للمعطوƻ عليه لفظ و موضع"ألنه جعل صورة المسƋلة 

  : إطراد ǉذǇ الصورة  -3-8-2

  : الحمل على المحل في عدد من المسائل النحوية أشهرها يشيع جواز الحمل على اللفظ و 

3-8-2-1-  Ǘأو : ǌالمناد Ʋتواب :  

    ) 2(التوابع الخمسة من وصƻ و توكيد و بدل و عطƻ بيان و عطƻ نسق"و يقصدون بها 
كما يعنون بالمنادǎ هنا المفرد إذا كان معرفة، و لك قفي هذه التوابع الخمسة الحمل على اللفظ فتعطى 

        و لك أن تحمله على الموضع فتعطيه حركة المحل" الضم"حركة المنادǎ الظاهرة و هي التابع 

  : و مثال ذلك قول الشاعر " النصب"و هي 

 łƇالحسنا ſالمليحة Ńإّن  هند ***Ƈوفا Ċ3(و أي من أضمرت لحل (   

و أّما الحسناƇ " هند"لفظ  صفتان لهند، أّما المليحة بالرفع فمحمولة على" المليحةſ الحسناłƇ: "فƎن قوله 

  " .هند"بالنصب فهي محمولة على موضع 

و يجوز في صفته الرفع ...فالمنادǎ المفرد المعرفة باأللƻ و الǚم النصب حمǚ على الموضع « 

حمǚ على اللفظ، ألّن ضمته إذا كانت بناƇ تثنية ضمة اإلعراب ال طرادها في كل اسم مفرد 

ة هذين الحملين في القرآن الكريم و الشعر و فصيƠ الكǚم، فمن أمثلة الصفة ، و قد أمثل ) 4(»...معرفة

: و ƹيرŃه بالرفع فيه وجهان . ]59سورة األعراƻ اآلية [ ﴾ما لكم من إلله ƹيره...﴿«: في قوله تعالى 

رأ ، و يق"ال إله إالƃ اهللا: "هو بدل من الموضع مثل : على الموضع، و الثاني " اإلله"صفة : أحدهما 

   .) 5(»...بالنصب على االستثناƇ، و بالجر صفة على اللفظ

  . ) 6(» "يا زيدŃ الطويلć  "، و "يا زيدŃ الطويلĈ"« : و من الحمل على اللفظ أو الموضع قولك 

يا تميمŃ « : حمǚ على اللفظ و النصب حمǚ على الموضع، و من أمثلة التوكيد " الطويل"فالرفع في 

  . ) 1(»... و إن شئت نصبت رفعتنت بالخيار إن شئت أجمعون و أجمعين و أ

                                                 
1  -  ƭ ،في المصدر نفسه ǚ473ينظر هذه الشروط تفصي . 
2  - ƫابن يعي: Ɯ ،2شرح المفصل ƭ ،393 . 
 ƭ ،19 1مغني اللبيب، Ɯ :ابن هشام -  3
 .المصدر نفسه  -  4
األزجي الضرير، الحنبلي النحوي   بقاƇ نحب الدين عبد اهللا بن الحسين بن أبي البقاƇ العكبريابو ال: العكبري -  5

            2005Ɯ ،1التبيان في إعراب القرآن، إشراƻ مكتب البحوث و الدراسات، دون طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان 
 ƭ429-430 . 

 Ɯ ،2 ƭ ،193الكتاب: سيبويه -  6
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  : و أّما عطƻ البيان فهو كالتوكيد و البدل، و من ذلك قول رؤبة  

  نصرا لقائل يا نصرŃ نصرŅا*** إنƃي و أسطار سطرن سطرا 

نصر األول منادǎ، و نصر الثاني نصب : فƎّن قوله " يا نصرŃ نصرŅا نصرا"« : و الشاهد فيه قوله 

  . ) 1(»الثالث عطƻ بيان عليه باعتبار محله " نصرŅا  ":ƹراƇ، و قوله على اإل

" الطيرŊ"و  ]10سورة سبƋ اآلية [ ﴾يا جبال أوبي معه و الطيرł ﴿: قوله تعالى «و من أمثلة عطƻ النسق

: و يقرأ بالرفع و فيه وجهان...هو معطوƻ على موضع جبال: بالنصب و فيه أربعة أوجه أحدهما 

  . ) 2(»....على الضمير في أوبي: هو معطوƻ على لفظ جبال، و الثاني : احدهما 

               ]38سورة األنعام اآلية [ ﴾و ما من دابة في األرض و ال طائر يطير بجناحيه﴿« : و منه قوله تعالى 

  . ) 3(»و ال طائرż معطوƻ على لفظ دابة و قرƏ بالرفع على الموضع 

Ɯو من ذلك أيضا قول العجا  :  

  ) 4( »يذهبنł في نجدŉ و ƹورŅا ƹائرŅا«

ألن معنى يذهبن في نجد و يسلكن نجد واحد،  فيه و ما عمل ،ا حمǚ على موضع نجدƹورĄŅنصب « 

  . ) 5(»يسلكن نجدŅا و نحورا ƹائرŅا : فكƋنه قال 

  : و من أمثلة النصب عطفا على الموضع قول رجل من قيƩ بن عيǚن 

  )6(معلق و فضةŉ و زنادł راعƁ* **بينا نحن نطلبه أتانا 

  » żعلى موضع وفضه ألن المعنى يعلق وفضة و زناد راع ǚ7(»الشاهد فيه نصب زناد حم ( .  

  : اسم  إǅّ و أخواتها : ƙانيا  -3-8-2-2

يكثر في هذه الصورة الحمل على الموضع و الحمل على اللفظ و من أمثلة جواز الحمل على الموضع 

  : قول جرير 

  )8(و المłكرمłاتſ و سادة أطهار*** لخǚفة و النبوة فيهم إّن ا

                                                                                                                                                         
1  -  ƭ ،187 
 . Ɯ ،2 ƭ ،327مصدر سابق :عكبريال -  2
3  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،367. 
 .Ɯ ،1 ƭ ،95 الكتاب: سيبويه -  4
 .Ɯ1ƭ ،95 ،مصدر سابق الشنتمري ،  -  5
 .Ɯ1 ƭ ،226،المصدر نفسه  -  6
7  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،137. 
 .Ɯ ،2 ƭ ،146 سابق الكتاب: سيبويه -  8
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ùعلى موضع اسم " المكرمات"ف ǚو مثله أيضا قولكفي األصل " إّن"بالرفع حم ،ǚا ": مبتدأ أصŅإن زيد

يرتفعان على وجهين فƋحد الوجهين " سعيد"و " عمرو"فù  "إّن زيدŅا منطلق و سعيد"و  "طريƻ و عمرو

 ،ƻا منطلق حسن و اآلخر ضعيŅألّن معنى إّن زيد Ƈن يكون محموال ال على االبتداƋّما الوجه الحسن فƋف

إّن اهللا بريƇ ﴿: و في القرآن مثله " زيد منطلق و عمرو: زيد منطلق و إّن دخلت توكيدŅ كƋنه قال : 

  . ) 1(»]54التوبة اآلية [ ﴾من المشركين و رسوله

ة اهللا عّز وجلĊ، و بالرفع حمǚ على موضع إّن قبل عطفا على لفظ الجǚل" رسول"فقد قرƏ بنصب « 

  .) 2(»دخولها في أحد أقول ثǚثة 

 ابن األنباري ذلك ألنهما  و أجازدون سائر أخواتها، " إّن ولكّن "و العطƻ على الموضع جائز مع « 

نى التشبيه لم يغيرا معنى االبتداƇ بخƻǚ سائر الحروƻ ألنها ƹيرت معنى االبتداƇ ألّن كƋّن أفادت مع

  . ) 3(»و ليت أفادت معنى التمني و لعلĊ معنى الترجي

 ƻو يؤكد سيبويه على عدم جواز حمل هذه األحر"Ċن، ليت، لعلƋبقوله " ك Ƈعلى موضع االبتدا :

ه شيƇ على إالƃ أنه ال يرفع بعد "إّن"ثǚثهن يجوز فيهن ما جاز في  "ليت"و  "كƋّن"و  "لعلĊ"واعلم أّن «

  . ) 4(»... "ليت زيدا منطلق و عمرا "ار الناƩ من ثم اختاالبتداƇ، و 

  .فيجوز عند سيبويه العطƻ على موضع إّن االبتداƇ بعد استيفاƇ الخبر 

فمنعه البصريون و احتجوا على «و قد اختلƻ النحاة في جواز العطƻ على الموضع قبل ذكر الخبر 

ون مرفوعا باالبتداƇ و وجب أن يكون عامǚ وجب أن يك "إنك و زيد قائمان": إذا قلت : دلك بقولهم 

و قد اجتمعا معا و ذلك ال يجوز، و أّما الكوفيون فقد " الكاƻ"في خبر زيد و تكون إّن عاملة في خبر 

اختلفوا في ذلك فجّوزه الكسائي على اإلطǚق و ذهب الفراƇ إلى عدم جواز ذلك، إال في ما لم يتبين 

              إّن الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون  ﴿: بقوله تعالى و استبدل على ذلك" إّن"فيه عمل 

ǎالصائبين على موضع  ]69سورة المائدة اآلية  [ ﴾ ...و النصار ƻقبل تمام الخبر" إّن"حيث عط           

  . ) 5(» ]69سورة المائدة  [ ﴾من آمن باهللا و اليوم اآلخر﴿: و هو قوله تعالى

  

  

                                                 
 Ɯ ،2 ، ƭ145الكتاب: سيبويه -  1
 156جاجي، مصدر سابق ، ƭ الز -  2
3  -  ƭ ، 151ابن األنباري، مصدر سابق 
 .Ɯ ،2 ƭ ،147الكتاب: سيبويه -  4
 ƭ ،152 مصدر سابق : ابن األنباري - 5
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3-8-2-3- ƙالƙ ا :Ƨالنافية للجن Ǘ اسم Ʋتاب  :  

للمشابهة بينهما، و نتيجة لهذه المشابهة " إّن"النافية للجنƩ قد عملت عمل " ال"يرǎ النحاة أّن   

في توابع  حل فكذلحمل على المو إن كان معربا ا" اسم إّن"في توابع  جاز فكما«" إّن"حكم " ال"أعطيت 

  :ذلك فƎن نعت اسم ال المبني فلك في الصفة ، و ل) 1(»معربا كان أم مبنيا" ال"اسم 

           فهو اسم" ال رجل ظريفŹا عندك: "النصب و التنوين على األصل مع بناƇ موصوفها نحو : أوال «

  .النصب و لذلك حمل الوصƻ على موضع الموصوƻ " رجل"ال 

معناهما كالمعنى الكلمة  بناƇ الصفة و الموصوƻ على الفتƠ و جعلهما كالكلمة الواحدة إذ أّن: ثانيا 

  " .ال رجلć ظريŽƻ عندك: "الواحدة نحو 

  . ) 2(»... الرفع حمǚ موضع اسم ال و اسمها ألن موضعها االبتداƇ و لذلك يستوجب التنوين: ثالثا 

        " ال رجل"و الدليل على أّن « : في موضع اسم مبتدأ بقوله " ال و اسمها "و يؤكد سيبويه على أن 

في موضع اسم مبتدأ في لغة تميم قول العرب من أهل الحجاز " ما من رجل" ضع اسم المبتدأ و في مو

  . ) 3(»... ال رجل أفضلĈ منك

  : و من الشواهد التي ذكرها في جواز الحمل على موضع االبتداƇ قول ذي الرمة 

  و ال كرعņ إال المغارات و الّربل*** ا العين و اآلرام ال عّد عندها به

، و من ذلك أيضا قول رجل ) 4("ال"عطفا على موضع االسم المنصوب بù " كرع"رفع : شاهد فيه و ال

 Ɲمن بني مذح :  

  ال أّم لي إن كان ذاك و ال أبņ*** هذا لعمركم الّصغارŃ بعينه «

" ال" النافية ƹير العاملة التي تلت" ال"حيث جاƇ أب مرفوعا باالبتداƇ بعد " ال أبŃ"و : و الشاهد فيه قوله 

Ʃ5(»النافية للجن ( .  

  

  

  

                                                 
 Ɯ ،1 ƭ ،111شرح الكافية ابن الحاجب :الرضي االستراباذي -  1
 د مصفƻ علي الدين، الطبعة األولىأبو محمد عبد اهللا بن علي، التبصرة و التذكرة، تحقيق فتحي أحم :الصميري -  2

 .ƭ ،387 1ه، 1402Ɯدار الفكر العربي، 
 .Ɯ ،2 ƭ ،287الكتاب: سيبويه-  3
 .ƭ ،302 2فسه، Ɯنالمصدر  -  4
 .ƭ ،303 2فسه ، Ɯنالمصدر   -  5
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 ال النافية للجنƩ على موضع اسمها       كما أورد سيبويه شواهد أخرǎ في حمل االسم المعطوƻ بعد 

  : و من ذلك قول الشاعر 

  .  ) 1(إذا هو بالمجد ارتدǎ و تƋّزرا*** ال أبł و ال ابنŹا مثل مروان و ابنيه 

النافية للجنƩ و لم يكررها وجاƇ " ال"يث عطƻ على اسم ح" فǚ أب وابنŹا"و الشاهد فيه قوله «

  . ) 2(»... بالمعطوƻ منصوبا ألنه عطفه على مجل اسم ال

 Ʃبن العبا Ʃو مثال ذلك أيضا قول أن :  

 ŹةŮاليوم و ال خل ł3(اتسع الخرق على الراتق*** ال نسب(  

  " .نسب"على موضع اسم ال " خلة"حيث نصب 

أما إذا عطفت «: قال  Ʃالنافية للجن" ال"إعراب المعطوƻ على اسم و قد ذكر الصميري أوجه   

ال رجل "و " ال رجل و ǚƹما في الدار"نحو معطوƻ نصبا و رفعا، على اسمها فيستوجب التنوين في ال

فƎذا اتبع النعت األول نعتا آخر جاز في الثاني الرفع على الموضع و النصب " و ǚƹمŃ في الدار

جاز في االسم الثاني " ال"و إذا تكرر اسم  ،"ال رجل عاقǚ كريما و كريم"اللفظ  بالتنوين حمǚ على

  . ) 4(»...ال ماƇ لك، ال ماłƇ ماłƇ لك، و ال ماƇ ماŅƇ لك: الفتƠ و النصب بالتنوين نحو 

  : ال رجل فيها و ال امرأة فلك في هذا األسلوب خمسة اوجه : "نحو" ال"أّما إذا كررت 

  .ة ال رجل فيها و ال امرأć: على الفتƠ في اسم ال األولى و الثانية فتقول البناƇ : األول «

       بناƇ اسم ال األولى و نصب اسم ال الثانية بالتنوين حيث تعد ال الثانية زائدة و تعطفه : الثاني 

  .ال رجل و ال امرأةŹ: على اللفظ نحو 

           ائدة، و يعطƻ الثاني على موضع األولالثانية ز "عدال"بناƇ األول و رفع الثاني و : الثالث 

  .ال رجلć فيها و ال امرأةŻ: نحو 

  .ال رجلĈ و ال امرأةſ: الرفع فيها جميعا نحو : الرابعة 

  .)5(»ال رجلĈ و ال امرأةŽ : رفع األول و فتƠ الثانية نحو : و الخامسة 

                                                 
 .Ɯ ،2ƭ ،294الكتاب: سيبويه -  1
2  - Ɯ ، 2المصدر تفسه ƭ ،294-295. 
3  -Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،295. 
 .ƭ ،387 1التبصرة و التذكرة، Ɯ الصمري،-  4
 .Ɯ ،1 ƭ ،387-388 نفسهمصدر ال -  5
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      إلى جواز العطƻ و الوصƻ   لمبردأال التي تفيد التمني، فذهب المازني و ا"و اختلƻ النحاة في 

أال مال كثيرا ننفقه، و أال ماƇ و خمر أثرهما، و تابعهما في هذا ابن  «: على موضع اسمها نحو 

  . *) 1(»...الحاجب و خالفهما في ذلك سيبويه

و بالرƹم من أّن النحاة قد اشترطوا في صحة الحمل على الموضع أال يتغير معنى الجملة بدخول 

حيث دخول إّن لم يغير معنى االبتداƇ فيها، بل أكد " إّن زيدŅا قائم ز عمرو: " روƻ عليها نحوالح

إذا كان اسمها مبنيا مع أّن الجملة يتغير " ال"مضمون الجملة، فƎنهم أجازوا الحمل على موضع مع 

  .معناها بدخول ال عليها 

         لن أوعلى اإلعراب الظاهر أي النصب ألنƃه إذا كان معربا، فالحمل «: و علƃل الرضي ذلك بقوله 

ألّن التي معها كالباقي، أّما " ال"د الذي إذ اعتبر فلكونه أصǚ في هذا االسم مع مشابهته يمن الرفع البع

 ǚفتحا، فصار نصب تابعه حم Ƈإذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه، ألّن النصب فيه صار بسبب البنا

  . ) 2(»... عروضه بǚ و زواله بزوالهماعلى فتحه المشابهة للنصب ب

  : تابƲ المضاف إلǍ اسم الƻاعل أو المصدر  : رابعا -3-8-2-4

إنƃما يصار « : أجاز النحاة حمل تابع ما أضيƹ ƻليه المصدر على اللفظ و هو األرجƠ و قالوا   

  : ، و مثال ذلك قول رؤبة ) 3(»إلى الحمل إذا تعذƃر الحمل على اللفظ الظاهر 

  مخافة اإلفƩǚ و اللƃيانا*** د كنت داينت به حسانا ق

   ) 4(يحسن بيع األصل و القيانا                                      

»Ʃǚيان و القيان على معنى األول، و التقدير داينت بها من أجل أن خفت اإلفƃالشاهد فيه نصب الل      

ان مفعول على الليان فلما سقط الجار و يجوز أن يكون اللّي ،و اللƃيان، و يحسن أن يبيع األصل و القيان

  . ) 5(»... نصب بالفعل، و أقام اللƃيان مقامهما في اإلعراب

  

  

  

  

                                                 
 Ɯ ،1 ƭ ،262شرح كافية ابن الحاجب: االسترباذي -*1
2  -Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،111. 
 .ƭ ،64 1مصدر سابق ، Ɯ: ابن الحاجب-  3
 .Ɯ ،1 ƭ ،252الكتاب: سيبويه -  4
 .Ɯ ،1 ƭ ،159 شرح أبيات سيبويه: الشنتمري-  5
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  : و أّما تابع اسم الفاعل فله حالتان 

 أن يكون معمول اسم الفاعل مجرورا، و في هذه الحالة إن كان التابع نعتا أو تƋكيدا أو عطƻ بيان« 

    لى اللفظ و النصب على الموضع، و إن كان التابع عطƻ نسق أو بدال، فƎن لم يكنفلك الخفض ع

    هذا ضارب زيد : في اسم الفاعل ألƻ و الم فالخفض على اللفظ و النصب بƎضمار فعل نحو قولك

و عمرا أي و ضرب عمرا، و إن كان فيه ألƻ و الم جاز الخفض على اللفظ و النصب على الموضع 

         إذا هذا الضاربا أخيك و عمرو، بخفض األخ و عمرو : نى أو جمع مذكر سالم نحو قولك إن كان مث

      و نصبهما، و إن لم يكن مثنى و ال جمع مذكر سالم، و كان التابع معرفا باأللƻ و الǚم أو مضافا

       و النصب إلى ما فيه األلƻ و الǚم أو إلى ضميره، ففي هذه األحوال يجوز الخفض على اللفظ

  : على الموضع كقول األعشى 

  عودŅا تزجي خلفها أطفالها*** الواهب المائة الهجان و عبدها 

  . ) 1(»على اللƃفظ و نصبه على الموضع " عبد"فقد روي بخفض 

  : و من الحمل على الموضع قول الشاعر 

żأخا عون بن مخراق***  لحاجتنا هل أنت باعث دينار Ŋرب łأو عبد  

فشرط الحمل و تمامه هو ) 2(حمǚ على الموضع " عبد"حيث نصب " عبد رّب: "شاهد فيه قوله و ال

  .عدم نقض المعنى 

  :تابƲ األسماƅ المتصلة بحرف زائدة : خامسا  -3-8-2-5

          ما زيد بƋخيك "ليƩ زيد بجبان و ال بخيǚ، و « : و من أمثلة سيبويه على هذا قولك   

ه فيه الجّر ألنك تريد أن تشرك بين الخبرين و ليƩ ينقض إجراؤه عليه المعنى و الوج" و ال صاحبك

  . )3(»و أن يكون آخره على أّوله أولى ليكون حالهما في الباƇ سواƇ كحالهما في ƹير الباƇ مع قربه منه

  

 انيفوجه اإلعراب عند سيبويه هو الجّر لتطابق اللفظين مع تساوي المعنيين و لكنه يجيز إجراƇ الث

  .على حمǚ موضع األول بشرط عدم نقض المعنى  على األول

  

  

                                                 
 .ƭ ،125-126 1986، تحقيق عبد الستار الجواري، بدون طبعة، بغداد ي المقربالمغرب :عصفور اإلشبيلي ابن-  1
 .Ɯ ،1 ƭ ،227الكتاب: سيبويه -  2
3  -Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،113. 
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  : و من أمثلة اإلجراƇ على الموضع قول عبيد األسدي 

 ƠسجƋنا بشر فƃإن ł1(فلسنا بالجبال و ال الحديدا*** معاوي(  

ألن موضعها النصب، و جاƇ الجّر في االسم قبله بالباƇ " الجبال"على موضع " الحديدا"فقد نصب 

ألّن الباƇ دخلت على شيƇ لو لم تدخل عليه لم يخلĊ « دة التي يجوز إسقاطها و يعلل سيبويه الزائ

 Ɲيتغير " بحسبك هذا"حسبك هذا و : ون إليها و لكان نصبا، أال تراهم يقولبالمعنى و لم يحت ǚف

Ƈألن بحسبك في موضع ابتدا Ƈهذا مجراه قيبل أن تدخل عليه البا ǎ2(»... المعنى، و جر ( .  

  : و مثال الحمل على الموضع أيضا قول لبيد 

  )3(و دونł معدŌ فلتزعك العواذل*** فƎن لم تجد من دونƁ عدنانł والدŅا 

فƎن لم تجد دون عدنان : و الشاهد في البيت أنه نصب دون معدŅ و عطفه على موضع من كƋنه قال « 

  . ) 4(»... والدا و دون معّد

  : يل و مثال ذلك أيضا قول كعب بن جع

 ĊƁعمير بن عامر ندماني أال حي ***Žƹ قينا من اليوم أوǚ5(داإذا ما ت(  

  " اليوم"عطفا على موضع " ƹدا"فنصب 

 Ɯو قال العّجا :  

  اليائƩ أو حذارا ةمن يƋس*** كشحا طوǎ من بلد مختارا 

ألنه مفعول النصب فهذا المحرور محله " يƋسة"حيث عطفها على محل " حذارłا"« : و الشاهد فيه قوله 

زائدة " من" رتالتعليلية مع أنه استوفى شروط النصب و هذا جائز و قد" من"بù ألجله لكنƃه جّر

  .)6(»هنا

     ما عمرو كخالدŉ" و " ما زيد كعمرو وال شبيها به"«: العاملة عمل ليƩ نحو " ما"و كذلك في خبر 

  .)7(»...هذا معنى الكǚم"و ال مفلحŅا

  

                                                 
 Ɯ ،1 ƭ ،113الكتاب: سيبويه -  1
2  -Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،114. 
 .المصدر نفسه-  3
 .Ɯ ،1 ƭ ،161هشرح أبيات سيبويابن السيرافي، -  4
 .Ɯ1 ƭ ،115الكتاب، : سيبويه -  5
6  -Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،116. 
 .المصدر نفسه -  7
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ما زيد بقائم و « : ما قال          إعراب االسم المعطوƻ على خبر  أوجه و قد ذكر ابن عصفور 

إن قدرتها تميمية و النصب حمǚ على " قائم"لكن قاعدņ أو قاعدŅا أو قاعدŉ فالرفع على حمǚ على موضع 

  . ) 1(»... إن قدرتها حجازية و الجّر حمǚ على اللفظ" قائم"موضع 

  :باب المستƙنǍ  :سادسا-3-8-2-6 

على موضع  يحمل ترد هذه الصورة عندما يتعذر حمل البدل على لفظ المستثنى منه و حينئذ  

  . ) 2(»ما أتاني من أحد إالƃ زيدŅا و ما رأيت من أحدŉ إالƃ زيدŅا « : المستثنى منه، و ذلك نحو 

: قال  فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدال منه كƋنه...« فزيد حمل على موضع أحد، قال 

دخلن هنا " من"واحد و لكن " ما أتاني من أحد"و " حدما أتاني أ"و معنى " حد إال فǚنما أتاني أ"

  . ) 3(»...توكيدا

في موضع رفع في لغة " بشيƇ"ما أنت بشيƇ إال شيƇ ال يعبƋ به، من قبل أّن « : و مثل ذلك أيضا 

           في لغة أهل جاز" شيƇ"سم مرفوع و تميم، فلما قبƠ أن تحمله على الباƇ، صار كƋنƃه بدل من ا

  . ) 4(»في موضع منصوب 

  : و استشهد أيضا بقول الشاعر 

  )5(إالƃ يدŅا ليست لها عضد*** يا ابني لſبينى لستما بيد 

           لستما يدا: على البدل من موضع الباƇ و ما عملت فيه و التقدير " إال"و الشاهد فيه نصب ما بعد «

  . ) 6(»لها، و ال يجوز الجّر على البدل من المجرور ألّن ما بعد إال موجد و الباƇ مؤكده للنفيال عضد 

.  

و في الجملة فƎن النحاة القدماƇ التفتوا إلى صورة  .فƎذا تعذر حمل البدل على اللفظ حمل على الموضع

اب النحو الموضع، و يكاد يجمعون على جواز تعاقب الحمل على اللفظ و على الموضع في أبو

  .العربي

  

  

                                                 
  .ƭ ،104 1المقرب، Ɯ: ابن عصفور-  1
 .Ɯ ،1 ƭ ،327الكتاب: سيبويه -  2
 .المصدر نفسه-  3
 .المصدر نفسه -4
5  -Ɯ ،2المصدر نفسه ƭ ،328.. 
 ..Ɯ ،1 ƭ ،421 شرح أبيات سيبويه: الشنتمري-  6
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فقصدوا بالموضع تلك الحركة اإلعرابية التي يستحقها اللفظ أو الجملة أو المركب من الموقع اإلعرابي 

و لذلك قدروها خǚفا للحركة التي تظهر عليه، و قد شاعت هذه الصورة و لكن بشروط وضعها النحاة 

 يلنافية للجنƩ، و تابع المضاƻ إلى اسمفي توابع اسم إّن و أخواتها و اسم ال ا -على خƻǚ بينهم-

       و األسماƇ المتصلة بحروƻ زائدة في باب االستثناƇ، كما تباينت مواقƻ النحاة ،الفاعل و المصدر

       في جواز العطƻ على الموضع قبل تمام الكǚم، لكن على الرƹم من هذا االختƻǚ في مفهومه

  أّن الحمل على الظاهر أولى و يليه الحمل على الموضعو بعض شروطه إال أنهم يجيزونه و يرون 

 .ثم التوهم
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  :رتبة ـة الـآلي -4

  :مƻهوم الرتبة  -4-1

إن اللغة نظام من األدلة والرموز ونسق من العǚقات موجه بقواعد نحوية، تؤدي وظيفتها          

فرداتها وتراكيبها، فهي ليست مجرد كلمات فǚبد من ترتيب م ،المتمثلة في التواصل واإلفهام

  ).التركيبية(مرصوفة، فكل وحدة متعلقة بما قبلها وما بعدها ما يعرƻ بالعǚقات السياقية 

  :الرتبة لغة -4-1-1

     » Ʃنه تفعل : من هذا الباب قولهم « الرتبة من رتبة رتبا ورتوبا، قال ابن فارƋأمر ترتبة ك

والرتب ما أسرƻ من األرض كالدرƜ، وتقول رتبة ورتب ...لشدة والنصبوالرتب ا...من رتب إذا دام

  . )1(»... درجة ودرجة: كقولك 

والرتبة ...الرتبة من رتب الشيƇ رتب رتوبا وترتب ثبت فلم يتحرك« : وقال ابن منظور في معجمه 

         الحƝ ونحوهما المرتبة المنزلة الرفيعة أراد بها الغزو و...والمرتبة المنزلة عند الملوك ونحوها

        ، فيفهم أن الرتبة هي المنزلة أو المكان الذي يكون فيه الشيƇ وكثيرا)2(»...من العبادات الشاقة

ما يستخدم الترتيب كمرادƻ لها وهو نظم من الكǚم وتƋليفه على المستوǎ الخطي األفقي وخضوعه 

  .لنظام معين 

  .اظ تكتسب المعنى حين ينظم بعضها إلى بعض في جمل وقد بين عبد القاهر الجرجاني أن األلف

         األلفاظ المفردة  التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتعرƻ معانيها  « : يقول عبد القاهر الجرجاني 

  . )3(»في أنفسها، ولكن ألن ينضم بعضها إلى بعض، فيعرƻ ما بينها من فوائد 

، التƋليƻ والنظم، ويقول أيضا مؤكدا على أن التراكيب الترتيب: كما استخدم من مرادفات الرتبة 

واأللفاظ ال تفيد شيئا « : اللغوية البد أن تكون خاضعة لترتيب معين، وإال كانت ضربا من الهذيان 

حتى تؤلƻ ضربا خاصا من التƋليƻ ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب و الترتيب، فلو أنك 

  ، فعددت كلماته عدا، كيƻ جاƇ واتفق Þ وأبطلت نضده ونظامه الذي عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر

  

  
                                                 

 ، القاهرة 1د السǚم محمد هارون طمعجم مقاييƩ اللغة، تحقيق عب :ابن فارƩ أبو الحسن أحمد فارƩ بن زكريا  -1
Ɯ ،الكتب العربية Ƈ2دار إحيا ƭ ،486 .  

 .  ƭ ،409 – 410 1لسان العرب، بيروت للطباعة و النشر، مجلد  :ابن منظور اإلفريقي المصري– 2
  2000المطبعة المصرية، بيروت  1الئل اإلعجاز، شكله و شرحه ياسين األيوبي، طبعة د :عبد القاهر الجرجانيى – 3

ƭ495. 
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عليه بني وفيه أفرƷ المعنى وأجري وƹيرت ترتيبه الذي بخصوصه أفاد كما أفاد وبنسقه أبان المراد 

  : نحو أن تقول

  قفا نبك من ذكرǎ حبيب ومنزل

  منزل قفا ذكرǎ من نبك حبيب

ان واستقطعت نسبته من قائله وقطعت الرحم بينه وبين منشئه أخرجته من كمال البيان على مجال الهذي

  . )1(»بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل ونسب يختƭ بمتكلم 

        فالمعنى يكتسب من ترتيب الكلمات على طريقة معلومة وعملية التƋليƻ هذه تنتظمها رتب مختلفة 

  .ركيب من لغة إلى أخرǎ باختƻǚ نظام ترتيب الوحدات في الت

  :   الرتبة اصطǘحا -4-1-2

الكǚم في اصطǚح النحويين هو عبارة عما ألƻ من مسند ومسند إليه أو مقدر بهما، حتى إنهم 

جعلوا تراكيب األمر، النهي، واالستفهام والنداƇ والتمييز مؤلفة من مسند ومسند إليه، وعملية اإلسناد 

  .والمسند إليه المسند : لكي تتم البد من ركنيها األساسيين 

فمعنى الرتبة في االصطǚح هو موقع الوحدة في التركيب كرتبة الفاعل التقدم على المفعول 

فهي قرينة لفظية و عǚقة بين جزأين مرتبين من أجزاƇ التركيب، يدل موقع « ورتبة المفعول به التƋخر

               ت عنوان النتقديم التركيب العربي يظهر تح  ى اآلخر على معناه و مفهومها فيعلكل منهما 

  .)2( »....و التƋخير

: والعǚقة األساسية التي تقوم عليها باقي الوحدات اإلسناد، والعملية اإلسنادية تتم بركنيين أساسيين 

  .المسند والمسند إليه وهما ما ال يغني واحد  منهما عن اآلخر 

ما ما ال يستغني واحد منهما عن األخرǎ وال يجد هذا باب المسند والمسند إليه، وه« : قال سيبويه 

 "  هذا أخوك"، و "عبد اهللا أخوك": ، و من ذلك االسم المبتدأ و المبني عليه و هو قولك "بد"المتكلم منه 

       خر كما لم يكن لǚسم األول بد من اآل، فǚ بد للفعل من الفاعل "يذهب عبد اهللا : "قولك و مثل ذلك

Ƈ3(»...في االبتدا(  

  

  

                                                 
 .ƭ ،20  1954أسرار البƹǚة، تحقيق ريتر، مطبعة وزارة المعارƻ، إسطنبول، سنة  :عبد القاهر الجرجانيى -  1
 . 99اللغة العربية معناها و مبناها، ƭ : تمام حسان -  2
 . Ɯ ،1 ƭ ،48قسيبويه، مصدر ساب -  3
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         وهذا اإليضاح من سيبويه مبني على أساƩ وظائƻ الكلمات في التركيب النحوي، فالمسند

 "المسند"في الجملة الفعلية ورتبته قبل الفاعل وكǚهما يشكǚن وحدة نحوية، وأيضا الخبر  "الفعل"هو 

في الجملة االسمية، والعǚقة  "بتدأالم"في الجملة الفعلية و "الفاعل"في الجملة االسمية، والمسند إليه هو 

      بين الفعل وفاعله وبين المبتدأ وخبره عǚقة لزومية هي عǚقة اإلسناد لتمام المعنى واإلفادة، فǚبد 

  .من طرفي اإلسناد ليكون التركيب كǚما 

مل على إن أصغر قول البد أن يشت« : بقوله "  أندري مارتيني" كما بين العǚقة اإلسنادية حديثا 

ونسميه المسند ويشير األخر مشار   ،عنصرين يشير أحدهما إلى مضمون أو حدث ويشد االنتباه إليه

Ʃيجابي أو سلبي ونسميه المسند إليه ويكون تقويم دوره على هذا األساƎ1(»ك(  

فالعǚقة اإلسنادية هي األساƩ في النظام التتابعي للجملة بصورة عامة، الجملة االسمية 

 ةال يتحقق مفهوم داللتها إال بوجودها ضمن عǚقة إسنا دي) اسم +فعل (والجملة الفعلية )  فعل+اسم(

التقديم ( ألن المسند والمسند إليه هما اللذان يقران المواضع النحوية للوحدات  في حال تغير ترتيبها 

، فهناك رتب ركيبولكل وحدة نحوية في النحو العربي رتبتها أو منزلتها الخاصة في الت ،)والتƋخير 

  .  محفوظة و ƹير محفوظة 

  :الرتبة مǅ حيث الخƻة والƙقل بيǅ الوحدات النحوية -4-2

بالحركة الحرة والتصرƻ في المتتالية اللغوية ألنها األصل  "االسم"تتميز الوحدة النحوية  

أن بعض  اعلم« : بنفسها، قال سيبويه في  عن باقي الوحدات، فيكون لديها معنى االستغناƇويمكنها 

Ƈم أثقل من بعض فاألفعال أثقل من األسماǚهي األولى وهي أشد تمكنا فمن ،الك Ƈألن األسما        

  ) 2(»ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون

الضمة الكسرة ( فرتبة األسماƇ أنها األولى لتمكنها ومعنى التمكن التصرƻ وتعاقب الحركات 

  .ة ولحاق التنوين بها لخفة هذه الوحد) الفتحة 

  

  

  

  

                                                 
 . 123، سورية، ƭ 1985مبادƏ في اللسانيات، أحمد الحمو، دون طبعة،  :أتدري مارتيني -  1
 .Ɯ1ƭ ،46 ، الكتاب: سيبويه -  2
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 واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع ألن الواحد األول ومن ثم لم يصرفوا ما جاƇ « : وقال أيضا 

 Ơللواحد نحو مساجد ومفاتي Ʃ1(»... من المجمع على مثال لي(  

لمذكر واالسم المفرد األول وهو األصل لعدم وجود الزيادة فيه كزيادة التثنية والجمع واالسم ا

  .هو األول والتƋنيث فرع منه

اعلم أن المذكر اخƻ من المؤنث ألن المذكر أول وهو أشد تمكنا وإنما يخرƜ التƋنيث «: قال سيبويه 

  .)2(»من التذكير

 Ƈفاالسم هو األول من حيث تمكنه، إفراده وتذكيره، ثم يليه الفعل الذي ال يمكنه االستغنا     

بذكره، ثم الصفة التي ال تستغني عن الموصوƻ ألنهما بمنزلة االسم عن فاعله وال يتم معناه إال 

  .الواحد

أترǎ أن هذا يقبƠ هاهنا كما أن الفعل المضارع ال يتكلم به إال ومعه االسم  « : وقد بين هذا في قوله 

  .)3(»... ألن االسم قبل الصفة كما أنه قبل الفعل

ال يحسن إال بذكر المنعوت كما أن الفعل المضارع  يعني أن النعت« : وقد شرح السيرافي قوله هذا 

ألن التشبيه  ،ما خƭ المضارع وإن كان الماضي قد شاركه في هذا المعنىوإنƃ ،ال يستغني عن االسم

  .)4(».. الذي ذكره وقع بين المضارع وبين االسم وقد مر هذا المعنى

  : رتبة المبتدأ و الخبر -4-3

ين في الجملة االسمية مرتبطة بتعلق االسم المبتدأ بالمبني عليه إن العǚقة التي تتم بين االسم

بسبب االبتداƇ، وهذا البناƇ محتواه متضمن في نظام التركيب القائم بين العناصر على أساƩ عǚئقي 

  .ولذلك ال يمكن لǚسم أن يستغني عن المبني عليه

ما االبتداƇ ال يكون إال مبني عليه، فالمبتدأ فƋ...فالمبتدأ كل اسم ابتدƏ به ليبنى عليه كǚم«: قال سيبويه

  )  5(» األول والمبني عليه ما بعده 
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  .كǚم= خبر + مبتدأ : في الجملة االسمية يكون الترتيب على هذا الشكلو 

Ƈقة البناǚل عǚكما ذكر االسم المبتدأ حتى يبين استقراره في موضعه ورتبته وهذا من خ      

  .و اإلسناد

: هذا أخوك ، ومثل ذلك ""و "عبد اهللا أخوك": فمن ذلك االسم المبتدأ أو المبني عليه وهو قولك «: فقال 

  .)1( »...، فǚ بد للفعل من االسم كما لم يكن لǚسم األول بد من اآلخر في االبتداƇ"يذهب زيد"

  :فترتيب الوحدات يكون على هذا الشكل 

  .فا+ƻ: الجملة الفعلية 

  .خ+م: الجملة االسمية                                        

ألنه واقع في أول الجملة االسمية، وليƩ الخبر خبرا ألنه واقع بعده ، بل المبتدأ   " مبتدأ"وليƩ المبتدأ 

  .مبتدأ ألنه مسند إليه والخبر خبر ألنه مسند

كان أصل المبتدأ التقديم ألنه إنما « : وقد ذكر الرضي االستراباذي علة تقديم المبتدأ وتƋخير الخبر فقال

  .)2( »...محكوم عليه والبد من وجوده قبل الحكم عليه

إن طرفي اإلسناد في الجملة االسمية يملكان حرية التحرك في الرتبة فيقدم الخبر حينا ويؤخر 

  .المبتدأ حينا آخر مع وجود رتب محفوظة 

  :رتبة الƻعل والƻاعل-4-4

مفعول + فاعل + فاعل أو فعل متعدي + عادة من فعل الزم  تتركب الجملة الفعلية البسيطة 

  . نائب الفاعل على هذا الترتيب + الفعل الذي لم يسم فاعله  أكثر أو  به أو

ومثل ذلك ...«:وسنحاول توضيƠ هذا الترتيب من خǚل ما قاله سيبويه في باب اإلسناد 

  .)3( »...من اآلخر في االبتداƇ ل بّدفǚبد للفعل من االسم كما لم يكن لǚسم األو "يذهب زيد"

  .وكǚهما يشكǚن وحدة نحوية وال يمكن استغناƇ أحدهما عن اآلخر ،فالفعل األول ثم يليه االسم

  .)4( ...يرتفع الفاعل ألنك لم تشغل الفعل بغيره وفرƹته له كما فعلت ذلك بالفاعل: وقال أيضا 
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  .)1(» ...ا جاƇ فƎن زيدا جاƇ كله اسمأال ترǎ أنك تقول بلغني أن زيد« وقال أيضا 

ألنه اسم ومناط  ،هو الركن األساسي في الجملة الفعلية ،"الفاعل"من خǚل هذه التعاريƻ يتبين لنا 

  .الحركة عليه في التركيب، وهو المسند إليه الذي يتم معنى مع المسند وكǚهما يشكǚن وحدة نحوية

 .فلكل فاعل فعل يهتم به ويتفرƷ له -

 .اعل هو اسم وهذا االسم رتبته بعد الفعل مباشرةكل ف -

 .العǚقة التي تجمع بين الفعل والفاعل هي اإلسناد والنسبة -

       هذا باب الفاعل الذي« : ومن أمثلة الترتيب الخطي في باب الفعل الǚزم والمتعدي قول سيبويه 

فƋما ... ولم يتعده فعله إلى مفعول آخر الذي لم يتعد إليه فعل فاعل ،لم يتعده فعله إلى مفعول والمفعول

و المفعول الذي لم يتعده فعله و لم يتعد  "جلƩ عمرو"و  "ذهب زيد": الفاعل الذي لم يتعداه فعله فقولك 

  .)2(»... ضرب زيد ويضرب عمرو: إليه فعل فاعل فقولك 

  .لذي لم يسم فاعلهفالعامل رتبته مقدما عن فاعله أو نائب الفاعل سواƇ في البناƇ للمعلوم أو ا

  ب زيدرƁضŃ/  ذهب زيد  :       مثل

            ƻ  +ƻ        م به في المعنى(نائب الفاعل +فا. (  

  .)3( »...والفاعل والمفعول في هذا سواƇ« : وقال 

الفعل ثم الفاعل فهو أول ما تشغل به الفعل، وبما أن الفاعل رتبته بعد الفعل فهو الترتيب إذا 

  .الضمة، فهي عǚمة للوحدة األصل في الكǚم ل به وأعطيت له أول ما يشغ

هو أن الفاعل أول « : وقد علل السيرافي علة اختيار الضمة للفاعل عن باقي الحركات ،فقال  

ألن ترتيبه أن يكون بعد الفعل، ألن الفعل ال يستغني عنه ويجوز االقتصار عليه دون المفعولين 

فƋول هذه ...فالضمة مƋخوذة من الواو...يبه وكانت الحركات مختلفةوالمفعول بعد الفاعل في ترت

المخارƜ وأقربها متنا الواو فجعلوا الحركة المƋخوذة منها ألول األسماƇ رتبة وآخرها آلخرها وهاتان 

  .)4(... علتان مرضيتان 

                                                 
 . Ɯ3ƭ ،11، الكتاب: سيبويه -  1
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وربما احتƝ « : وهناك فريق آخر علل وقوع الفاعل بعد الفعل وبين سبب اختيار الضمة 

  .)1(»...الفاعل أقوǎ من المفعول ألنه محتاƜ إليه فجعلوا له أقوǎ الحركات: بعض النحويين بƋن يقول 

ألنهما المسند إليه الذي ال يستغني عنه الفعل  ،بعد الفعل) الفاعل أو نائب الفاعل ( ينفرتبة المعمول

  .)2(»...ألنك لم تشغل الفعل بغيره وفرƹته له« : ويتجلى ذلك في قول سيبويه 

ألنه يخبر عنه بفعله الذي قبله كما يخبر عنه  ،ن الفاعل مضارع للمبتدأƋب وقد احتƝ بعضهم

المبتدأ بخبره الذي بعده والمقصود بتسمية الفاعل هو الفاعل من طريق النحو ال حقيقة الفاعل مثل 

  .)3(» ...الفعل الدال بصيغته على األزمنة المختلفة

  .فاعل بعد فعليهما ألنهما كالخبر ال يمكن االستغناƇ عنهماإذا رتبة الفاعل أو نائب ال

ويمكن أن نفهم من خǚل هذه األقوال ارتباط الوحدات النحوية في الجملة االسمية أو الفعلية 

وأن الرتبة تمكننا من معرفة وحدات التركيب كالفعل قبل الفاعل مثل يذهب زيد  ،بعǚقة اإلسناد

  . بتدأ هو الوحدة النحوية االسموكالمبتدأ ثم الخبر وأن الم

لكن سيبويه لم يقصد الترتيب المتتالي الخطي ودخول الوحدة في عǚقات سياقية وتركيبية 

تتمثل في موقع الوحدة وعǚقتها بما قبلها وما بعدها ما يعرƻ حديثا بالعǚقات التركيبية ولكنه أيضا 

  .ا تقر المواضع لباقي الوحدات النحويةقصد العǚقات الترابطية وصورتها المجردة التي تجعله

  .)4(»قوة صورة اللفظ داخل التركيب  «: فالرتبة هي 

التمثيل االفتراضي  فيفهم ويمكن أن نفهم من خǚل مفهومه للرتبة العǚقة بين حد اللفظ وحد الكǚم

  .والقواعدي الذي يؤسƩ لباقي الوحدات النحوية 

4-5- ưƻالرتبة وحدة الل:  

  .ه أهمية نظم الوحدات في التركيب وعǚقتها بمعاني النحو والبƹǚةأدرك سيبوي

ه أحيانا تغيير في ترتيب الوحدات يواهتم بالمستوǎ الداللي المرتبط بالتركيب النحوي الذي يعتر

  .وبالتالي تغيير في المعنى
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بالمتكلم أيضا م ولم يكتƻ بوصƻ نظام اللغة لذاته ودراسة الوحدات وعǚقتها  فيما بينها وإنما اهت 

  .والمتلقي ما يعرƻ بدورة الخطاب

فللتركيب بنية عميقة هي األصل، لكن يعمد المتكلم إلى تعديل ترتيبها والخروƜ عن حد اللفظ 

فƎن قدمت المفعول وأخرت الفاعل « : ألƹراض بƹǚية حسب عناية المتكلم واالهتمام وفي هذا يقول

ألنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت  "اهللا ضرب زيدا عبدŃ": جرǎ اللفظ كما جرǎ األول وذلك قولك 

و إن كان مؤخرا في اللفظ ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه  ،به مقدما و لم ترد أن تشغل الفعل بƋول منه

كƋنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم و بيانه أعنى وإن كان جميعا يهمانهم  ،مقدما وهو عربي جيد كثير

  .)1(»... ويعنيانهم

         حد اللفظ أن يكون تقديم الفاعل هو حد اللفظ الذي « : وقد شرح السيرافي المقصود بحد اللفظ فقال 

 .)2(»... ال يحسن ƹيره وإنما تريد بحد اللفظ ترتيبه وتقديره

و من خǚل ما ذكره سيبويه و شرحه السيرافي  يتƋكد لنا أن أصل الترتيب في الجملة الفعلية هو الفعل 

الفاعل ثم المفعول به، وأن الفاعل رتبته دائما بعد الفعل فهو أول ما تشغل به الفعل ويبنى عليه حتى  ثم

  .وإن كان مؤخرا لفظا لكن النية التقديم وهذا هو حد اللفظ 

وكƋنهم « وإنما نقدم ألƹراض بƹǚية مثل العناية واالهتمام ويتجلى هذا في قول سيبويه 

  ).3(»  همل يقدمون الذي بيانه أهم

فسيبويه تفطن إلى وجود أƹراض بƹǚية تدفع المتكلم إلى إعادة ترتيب الوحدات في كǚم ، فهو 

  .المتحكم في توجيه نظم الكǚم، والمثال الذي قدمه يبين وجود تحويل للمواضع في التراكيب 

  ضùرب زيùùدا عùبد اهللا                     

  1مع        2مع   عا                            

  2مع+ 1مع + عا : حد اللفظ   
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ن أيضا في باب التنازع أن رتبة الفاعل بعد فعله وأنهما وحدة نحوية بعكƩ المفعول الذي  وبّي

، جعلت القوم بدال من هم ألن  "ضربوني وضربتهم قومك": وإذا قلت « قال عنه،  Ƈيمكن االستغنا

  .)1(»... ا جماعة وضمير الجماعة الواوالفعل البد له من فاعل ، والفاعل هن

  ي  و  ضùربتùهم  قومùك   ùضùربùون               

  بدل    2مع 1عا    مع      2مع   1عا    مع                     

 .فحق الكǚم أن يستوفي كل فعل فاعله وال يمكن االستغناƇ عنه

فيمكن تقديمه  ،يه وليƩ في موضع اإلعمالوتكون رتبة الفعل التƋخر عن االسم إذا كان مبنيا عل

  .وتƋخيره، وإنما هو من تمام االسم الذي قبله و الغرض من تƋخيره هو البناƇ و نسبة الثاني لألول 

 Ƈالثاني لألول و عدم استغنائه عنه« : قال السيرافي في تعريفه للبنا Ɯاحتيا Ƈأي أن الذي حكمه  ،فالبنا

حدهما يحتاƜ أعمل في اللفظ و لم يعمل إذا كان  ،كمه أن يكون مقدماأن يكون مؤخرا مبنيا على ما ح

  .)2(» ...إلى األخر

ألنه من  ،الفعل على االسم فحكمه التƋخرفƎذا بني سواƇ كان فعǚ أو اسما التƋخر،  "المبني عليه"فرتبة 

    .قبلهتمام ما قبله و له موضع إعرابي كاالسم و يشترط فيه وجود الهاƇ حتى ال يعمل فيما 

  زيد         ضربتùه                       عبد اهللا     منطلق :           مثل 

  اسم مبتدأ      ƻ  فا م به                          اسم مبتدأ       خ                      

  موضع الخبر                                   

والته حتى ال يصل لǚسم مبله أن يكون مستوفيا لمعو يشترط في بناƇ الفعل على االسم ق

 ƻخير فوجود العائد على االسم قبله يمنع من تصرƋالمبني عليه فيعمل فيه و بالتالي يمكن التقديم و الت

  .الفعل و تقدمه 

  زيد ضربته : مثل 

  ال يعمل          
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و أما « : ث قال السيرافي في شرحهيعتبر التقديم من باب التوسع في الكǚم إذا أمن اللبƩ حيو  

ضرب زيد عبد اهللا فƎنما قدموا المفعول على الفاعل لداللة اإلعراب عليه،  فلم يضر من جهة : قولهم

و الكǚم  فىفي كǚمهم الشعر المق المعنى تقديمه و اكتسبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكǚم ألن

  .)1(» ... فاعل فيؤخرونهو ربما اتفق أن يكون السجع في ال  المسجع

  و إذا لم يتبين اإلعراب في الوحدات النحوية فǚ بد من حفظ الرتب فيقدم الفاعل على مفعول

  ضرب عيسى موسى:  مثل 

             ƻ  + م به   +  فا  

  .االستغناƇ عنه ورتبته بعد الفاعل ، ويستقيم المعنى دونه  أما المفعول به فيمكن   

وإنما قلت ضربت وضربني قومك، فلم يجعل في األول الهاƇ والميم ألن الفعل قد ... «: قال سيبويه 

  .)2(» ...يكون بغير مفعول وال يكون الفعل بغير فاعل 

       و  ضربني قومك   Øضربت :          و مثال ذلك  

   1مع  2مع  عا        2مع 1عا   مع                       

      وربط التقديم و التƋخير في إطار البناƇ ،عند بناƇ االسم على الفعلوقد ذكر سيبويه الحد 

  .إما بناƇ االسم على الفعل أو بناƇ الفعل على االسم فيكون الفعل في موضع من تمام االسم الذي قبله 

م وهو الحد ، ألنك تريد أن تعلمه وتحمل عليه االس "ضربت زيدا": فƎذا بنيت االسم عليه قلت « : قال 

حيث كان زيدń أول ما تشغل به الفعل ، وكذلك وهذا إذا كان  "ضرب زيدņ عمرا": ، كما كان الحد 

زيدŅا ضربت : يعمل فيه ، وإن قدمت االسم فهو عربي جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا وذلك قولك

Ņا وضرب عمرŅعمر ņمثله في ضرب زيد ،Ƈخير سواƋواالهتمام والعناية هنا في التقديم والتņ3(»...ا زيد(.  

م به و قد نجد + فا+ ƻ: إذا الرتبة مرتبطة بالحد وهو الموجه لترتيب الكلم ، فهو في الجملة الفعلية 

  .فا + ƻ + فا، م به + م به + ƻ :تحويǚ للمواضع في البنية لتركيبية على هذا الشكل 
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  ضرب زيد عمرا             الحد: ومن أمثلة ذلك 

  م به + ƻ    فا                       

  ضرب عمرا زيد                   

  ƻ     م به    فا                        

  عمرا ضربùت                   

  م به   ƻ    فا                       

      ضرب زيد عيسى يمكن : أما إذا ظهر اإلعراب في أحدهما فيمكن التقديم والتƋخير مثل 

عيسى ضرب زيد ، وضرب عيسى زيد ، فالبنية التركيبية موجهة بقواعد تقر رتب : فتقول  أن تقدم

  .النحوية الوحدات 

  : الرتبة وحد الكǘم -4-6

واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة « : قال سيبويه 

  ) .1(»...ألنه حد الكǚم ألنهما شيƇ واحد 

حد الكǚم هو أن تخبر عمن يعرƻ « يرافي إنزال الفرع منزلة األصل وتصرفه في قوله و شرح الس

ƻمبتدأ و المنكور هو الخبر ،بما ال يعر ƻ2(»... والفائدة في الخبر فاألولى جعل االسم المعرو. (  

  .المعرفة ثم النكرة = حد الكǚم 

تبتدƇǎ باألعرƻ ثم تذكر  "عبد اهللا منطلق": وهما في كان بمنزلتهما في االبتداƇ إذا قلت ...«:و قال 

إال أنه على ما وصفت  ،الخبر وذلك قولك كان زيد حليما وكان حليما زيد ، ال عليك أقدمت أم أخرت

  ) .3(»...  "ضرب زيدا عبد اهللا": لك في قولك 

يم ويجوز تقد ،يعني أن حد الكǚم أن يكون المبتدأ المعرƻ هو األول ثم يليه الخبر المنكور

    الخبر على االسم مثل تقديم المفعول به على الفاعل في باب العامل، ووجه الخƻǚ بينهما أن كان 

ا الفاعل والمفعول فهما أّم ،لمبتدألأي الخبر هو صفة  ،و معموليها بمنزلة االبتداƇ ألنهما لشيƇ واحد

  .شيئان مختلفان 
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  األصل  عبد اهللا  منطلق                      :  الحد 

  م             خ          

        Ƈكان عبد اهللا منطلقا                     بمنزلة االبتدا  

  اسم كان    خبر كان             

  .كان منطلقا  عبد اهللا :  ويمكن التقديم والتƋخير مثل 

  خبر كان مقدم    اسم كان مؤخر                                     

  

و يتجلى ذلك في قول  ،تبط الخضوع للحد ارتباطا شديدا باستقامة الكǚم وأمن اللبƩوير

فهو مبدوƇ في الفعل وإن كان  ،فƎنما ينتظر أن تعرƻ صاحب الصفة "كان حليما: "فƎذا قلت« :سيبويه

       فقد بدأت بنكرة، وال يستقيم أن تخبر المخاطب  "كان حليم أو رجل"مؤخرا في اللفظ، فƎن قلت 

Ʃهذا الذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة فكرهوا أن يقربوا باب اللب Ʃ1(» عن المنكور ولي(.  

ألن المخاطب ال ينزل منزلتك في المعرفة وهو جاهل لما تخبره  ،فƎذا بدƏ بالنكرة فǚ يستقيم الكǚم

المعنى ، والمعنى ال يستقيم إذا به، فاستقامة الكǚم تستوجب البدƇ بالمعرفة ثم النكرة ، فحد الكǚم هو 

  .لم يتساو طرفا الكǚم

4-7- Ƨالرتبة واللب:  

والجانب التركيبي  ،اهتم سيبويه في تحليله آللية الرتبة بالجانب الداللي المرتبط باالستقامة

وبالتالي تخرƜ اللغة عن ƹاية  ،المتمثل في عدم الخروƜ عن نظام اللغة و عدم اإلخǚل بقواعدها

  .واإلفادة  التواصل

ومن خǚل ما أورده فƉلية الرتبة تمكن من تحديد الوحدات النحوية في الجملة الفعلية و االسمية لكن 

Ʃقوله ، وبشرط اإلفهام وعدم اللب Ʃمن األمثلة التي ذكرها لعدم الوقوع في اللب:  

كان  " :ك لو قلتفالمعروƻ هو المبدوƇ به وال يبدأ بما يكون فيه اللبƩ وهو النكرة ،أال ترǎ أن« 

كنت تلبƩ ألنه ال يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا، فكرهوا  ،"كان رجل منطلقا"أو  "إنسان حليما

Ʃأن يبدؤوا بما فيه اللب،  Ʃ2( »...ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه اللب(.  

                                                 
 .Ɯ ،1ƭ ،87 الكتاب: سيبويه -  1
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 بر معرفةتجعل المبتدأ نكرة والخ في هذا القول أعطى سيبويه صورة عن اللبƩ وهو أنو 

حتى وإن أخر في اللفظ ألن االبتداƇ بالنكرة  ،وبذلك بين أن رتبة االسم المبتدأ المعرفة قبل الخبر النكرة

 Ʃهي تدل على العمومفيؤدي إلى اللب،  Ʃير محدد من عامة الناƹ نسان أو رجلƎب Ƈفالبد.  

منزلة  "كان"وإنزالهم  ،ويجوز عدم حفظ رتبة المعرفة والنكرة في الشعر وفيه ضعƻ في الكǚم   

بمنزلة  "فعل"وقد يجوز في الشعر وفيه ضعƻ في الكǚم حملهم على ذلك أنه « : الفعل، قال سيبويه 

ا وجعلته خبرا أنه صاحب الصفة على ضعƻ من الكǚم ، وذلك زيدŅ :وأنه قد يعلم إذا ذكرت ،"ضرب"

  :خداƫ بن زهيرقول 

  .)1(»...حمار  ظبي كان أمك أمأ***فƎنك ال تبالي بعد حول

  فما يجوز في الشعر ال يجوز Û"ظبي"فالشاهد هو جعل اسم كان المحذوفة بعد حرƻ االستفهام نكرة

وقد يجوز أن يكون  "ضرب"فعǚ بمنزلة  "كان"وعلل لذلك أنهم جعلوا « : و قال السيرافي ، في الكǚم

  .)2(»...فاعل ضرب منكورا ومفعوله معروفا

  :     ومبدأ التكافƊ الرتبة اǗختيارية -4-8

إذا تكافƋ طرفا التركيب من حيث التعريƻ والتنكير فƋنت بالخيار في تقديم أحدهما عن اآلخر 

  .دون إخǚل بالمعنى 

كما فعلت  ،وإذا كانت معرفة فƋنت بالخيار أيهما جعلته فاعǚ رفعته ونصبت اآلخر« : قال سيبويه 

، وكان هذا زيدا وكان المتكلم  "كان زيدņ صاحبك"و "كان أخوك زيدا": ذلك في ضرب وذلك قولك 

  : إذا تساوǎ االسم والخبر فيمكن التقديم والتƋخير وجعل أحدهما اسما أو خبرا مثل ، )3(»... أخاك 

  كان أخوك زيدا

  اسم كان   خبر كان     

  كان زيدņ أخاك

  اسم كان  خبر كان

  كان أخاك  زيد

  مؤخر خبر كان  اسم كان     
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  .في التقديم والتƋخير  مقدم خبر بالنكرة عن النكرة و هي تنزل منزلة المعرفةكما ت

وإنما ...وما كان أحد مجترئا عليك "ليƩ خيرا منك"و "ما كان أحد مثلك": وذلك قولك « : قال سيبويه 

           حيث أردت أن تنفي  أن يكون في مثل حاله شيƇ أو فوقه ،حسن االختيار هاهنا عن النكرة

  .)1( »..ألن المخاطب يحتاƜ إلى أن تعلمه مثل هذا

  

   )التقديم والتƉخير(حرية الحركة = تكافƊ الطرفيǅ في التعريف والتنكير      

  

التقديم والتƋخير في هذا بمنزلة في المعرفة وما ذكرت لك في الفعل  « : ويؤكد سيبويه بقوله 

         األعرƻ في موضع األنكر ، وهما متكافئتانوحسنت النكرة ها هنا في هذا الباب ألنك لم تجعل 

  .)2(»... كما تكافƋت المعرفتان، وألن المخاطب قد يحتاƜ إلى أن تعلمه مثل هذا

4-9- ƅخير واإللغاƉرتبة الت:  

واعتبارها  "فعǚ"إذا كانت الوحدة النحوية  ،كثيرا ما ربط سيبويه التƋخر باإللغاƇ وعدم العمل

  .حشوا

إال أنك إذا أردت اإللغاƇ  فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن ، وإذا أردت أن يكون « : قال سيبويه

 "أظن"ألنه إذا كان عامǚ في شيƇ قدمته كما تقدم  ،مستقرا تكتفي به ، فكلما قدمته كان أحسن

  ) 3( »...وإذا أخرته كما تؤخرهما ألنهما ليƩ يعمǚن  "أحسب"و

حسبت زيدا حاضرا، وعدم العمل يرتبط بالتƋخر : مة مثل فعمل الفعل يرتبط بالرتبة المتقد

زيد حاضر حسبت، فكلما بعدت المسافة بين العامل و معموله لم يصل : لذلك يستحسن اإللغاƇ مثل 

  .و تكمن العامل يمكن في تقدمهإليه ولم يعمل فيه

 "كان"لفعل مثل وما ينزل بمنزلة ا بين اإلعمال أو عدمه ،أما الرتبة المتوسطة فƋنت بالخيار 

  .فƎن لديه نفƩ الحكم، و لǚسم في التركيب حرية الحركة وتغيير المواضيع وكذلك ما ينزل منزلته 
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ليƩ أحد "، و"ما كان أحد مثلك فيها"، و "ما كان فيها أحد خير منك": وتقول « : قال سيبويه

           د قائم، أجريت الصفة فيها زي: ، إذا جعلت فيها مستقرا ولم تجعله على قولك "فيها خير منك

ما "، و"ما كان فيها أحد خيرا منك": تقول  "فيها زيد قائم نصبت": على االسم، فƎن جعلته على قولك 

  )1(»... ، إال أنك إذا أردت اإللغاƇ فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن  "كان أحد خيرا منك فيها

      أي في موضع خبر االسم يمكن تقديمه -ون مستقرالذي يك -ن سيبويه في هذا القول أن الظرƻبّي

 Ƈخر واإللغاƋإذا كان لديه موضع إعرابي وعملت فيه كان، أما إذا لم يكن له موضع إعرابي فالت        

  .فيه أحسن

          والتقديم والتƋخير فيما يكون ظرفا أو اسما في العناية واالهتمام مثله فيما ذكرت« : وقال أيضا 

  .سم فƎنه يتسم بحرية الحركة مثلهفالظرƻ إذا كان في موضع اال  )2(»...في باب الفاعل والمفعول لك 

ويواصل سيبويه تتبعه لرتبة الوحدات النحوية وال يعطي حكما مطلقا بƎلغاƇ الظرƻ أو الجار 

  .ألنه يمكن أن ال يكون المعنى تاما إال  بذكرهما  ،و المجرور

 ضرورة حفظ الرتبة وعدم الحذƻ خوفا من اإلخǚل بالمعنى ، فحد الكǚم فيقر بهذا حكما آخر هو  

  .هو المعنى دائما

       وأهل الجفاƇ من العرب   ﴾ولم يكن له كفؤا أحد  ﴿: فمن ذلك قوله عز وجل « : و قال 

  .)3(»... ولم يكن كفؤا له أحد ، كƋنهم أخروها حيث كانت ƹير مستقرة : يقولون 

    حتى وإن يكن مستقرا أي خبرا ألنه بمنزلته وتمام المعنى بذكره، لذلك "لǈ" ز حذƻ فسيبويه ال يجي

ƻخير أو حذƋألن المعنى ال  يستقيم  ،ال بد من الخضوع لترتيب الوحدات النحوية في التركيب دون ت

   " .له"إال بذكر 

           ه وإن لم يكن خبرافصار بمنزلة الخبر الذي ال يستغنى عن« : وبين هذا المعنى السيرافي فقال 

       فǚ يجوز التƋخير  "ما كان فيها أحد خيرا منك": في إسقاطه إخǚل بالمعنى ولم يجعله مثل  ألن 

  )4( »...في األولى وال اإلسقاط 
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فتحفظ الرتب حتى ال ينقلب المعنى وال يجوز الحذƻ أيضا، ومن الشواهد التي أوردها سيبويه قول 

  : الشاعر 

  مادام فيها فصيل حيا*** تقربنĊّ قربا جلذيال

  )1(فقد دجا الليل فهيا هيا

      وال يجوز حذفه وال تƋخيره"  حيا" على متعلقه الخبر "  فيها "الشاهد هنا تقدم الجار والمجرور 

حتى ال ينقلب المعنى، فحد ترتيب الوحدات في التركيب يخضع للمعنى وهو الموجه للعǚقات التركيبية 

  .ينهاب

  : الرتبة والعامل -4-10

       لم يكتƻ سيبويه بوصƻ الوحدات النحوية في التركيب بل رصد الوحدات النحوية األصل 

التي تتسم بالتصرƻ والتمكن عن الوحدات التي  ، وفي باب العاملية "الفعل"في بابها كالوحدة النحوية 

  .تنزل منزلتها

لية اللغوية فيتقدم ويتƋخر ويمكنه االستغناƇ عن باقي أما االسم فيتميز بحركة حرة في المتتا

  .الوحدات ألنه وحدة نحوية مستقلة بمفهوميتها 

 برتبة التقدم ألن العامل هو الموجه لباقي المعموالت والمتحكم " الفعل"و يرتبط عمل الوحدة النحوية 

  .في ترتيبها ƹالبا وهذا ما يعرƻ بالتضام 

ه إذا كان متقدما من خǚل مفهوم التعدية كما رتب معموالته أي المفاعيل وقد بين سيبويه تمكنه وتصرف

  . النحوية و تƋثيره في باقي الوحدات أنه األصل في اللعملليبين 

إنما يذكر  ،واعلم أن الفعل الذي ال يتعدǎ الفاعل يتعدǎ إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه« : قال سيبويه 

ويتعدǎ إلى الزمان ... قد كان منه ذهاب: قد ذهب بمنزلة قولك :  ليدل على الحدث أال ترǎ أن قولك

     ألنه بني لما مضي منه وما لم يمض، ويتعدǎ هذا الفعل إلى كل ما اشتق من لفظه اسما للمكان

  )2(»...و إلى ما كان وقتا في األماكن كما يتعدǎ إلى ما كان وقتا في األزمنة...وإلى المكان
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  :   حسب  التعديةترتيب المفاعيل 

-  ƻ  + المفاعيل ( المصدر + فا ǎجلوسا : مثل ) أقو Ʃجل. 

-  ƻ + زمان مثل + فا ƻقعد شهرين : ظر . 

-  ƻ + ذهب المذهب البعيد : اسم المكان مثل+ فا. 

-  ƻ + دخلت البيت : المكان مثل + فا. 

-  ƻ + وقت في الزمان + فا. 

-  ƻ + وقت في المكان + فا. 

-  ƻ+ أو المفعول معه أو المفعول لهالمفعول به ( فا. (... 

المصدر ، ظرƻ الزمان ، اسم المكان ، : واتفق النحويون على تعدي الفعل إلى أربعة وهي 

  .الحال

  .فقد أورد له سيبويه أبوابا في تعدي الفعل إليه وقد تتوسع الفئة إلى أكثر من مفعول  "المفعول به"أما 

  .ǎ إليه الفعل بعد الفعل والفاعل المهم هو أن رتبة المفاعيل أو ما تعد

    [المفاعيل + فا + ƻ  [: الحد 

       باب «ن أن رتبتها بعد الفعل والفاعل وفي وبّي "المفاعيل"وتتبع سيبويه في باب التعدية 

وال يمكن  ،على ضرورة ترتيب المفعول الثاني بعد األول "أكد"» ما يتعدǎ إلى مفعولين أو أكثر

  .حدهما حتى يكون المعنى تامااالقتصار على أ

                ƻ +  به+   فا ƻبه+      1م ƻ2م  

خال عبد اهللا زيدا "و "خالدا أباك وعمر ظّن"و "حسب عبد اهللا زيدا بكرا": وذلك قولك « قال سيبويه 

  )1(» ..."وجد عبد اهللا زيدا ذا الحفاظ"و "رأǎ عبد اهللا زيدا صاحبنا": ، ومثل ذلك  "أخاك

ǚم فǚبد من الخضوع للترتيب ألن االعتماد يكون على المفعول الثاني والمتكلم هو الذي يخضع الك

  .لهذا الترتيب ألن قصده تبيين الشك أو اليقين 
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أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك  ،وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هاهنا« قال سيبويه

      وذكرت األول لتعلم الذي تضيƻ إليه ما استقر له عندك ،كان أو شكامن حال المفعول األول يقينا 

  )1(» ...من هو

واالعتماد يكون على الثاني فيحسن السكوت عليه  ،فحد الكǚم وتمامه أن ال تقتصر على أحد المفعولين

  .وتتم الفائدة

صر على مفعول منهم دون ثǚثة مفاعيل ال يجوز أن تقت ىوكذلك في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إل

  .الثǚثة 

  .فحد اللفظ أن تذكرهم جميعا ليتم الكǚم باستيفائه حقه من التركيب 

 ƻ + 3م به +  2م به+  1م به+ فا  

  ...والحد هو ثǚثة مفاعيل ويمكن التعدي إلى الحال أو المصدر

أعلم اهللا "و "عمرا أبا فǚنونبƋت زيدا "، "أرǎ اهللا بشرا زيدا أباك": ومن ذلك قولك « : قال سيبويه 

علم أن هذه األفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين فلم يكن بعد ، وأ"زيدا عمرا خيرا منك

  )2(»... ذلك متعدǎ، تعدت إلى جميع ما تعدǎ إليه الفعل الذي ال يتعدǎ الفاعل 

  .فرتبة العامل دائما متقدمة ثم يليه الفاعل ثم المفاعيل 

ل الذي لم يسم فاعله فينزل منزلة الفعل المبني للمعلوم في تقدمه وتصرفه في التركيب ويجوز أما الفع

  .تقديمه وتƋخيره وتعديه إلى كل ما يتعدǎ إليه الفعل المبني للمعلوم 

رفعت  "أĈعطي عبد اهللا المال"و "كſسي عبد اهللا الثوب": وذلك قولك « : و يتضƠ هذا في قول سيبويه 

     "أعŃطي"و "كſسي"و شغلت به  "ضŃرب عبد اهللا": ا هنا كما رفعته في ضŃرب حين قلت ه "عبد اهللا"

  )3(»عبد اهللاĈ زيد ، وأعŃطي المالć كſسي الثوبł: وإن شئت قدمت وأخرت فقلت ... كما شغلت به ضŃرب

  اهللا  زيدا  ضرب عبدŃ               كſسي عبد اهللا  الثوبł:  الحد 

  2مع     1عا       مع     2مع     1مع        عا             

  

  ضرب زيدا عبد اهللا     الثوبł كسي عبد اهللا          :  التحويل

  1مع     2عا     مع                     1عا     مع    2مع            

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،76الكتاب :سيبويه -  1
2  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،78. 
3  - Ɯ ،1المصدر نفسهƭ ،79 . 
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تبة الفاعل في المبني فيتساوǎ الذي لم يسم فاعله والمبني للمعلوم في التقديم والتƋخير، ونǚحظ أن ر

اهللا زيدا ، ورتبة تائب الفاعل وهو  ب عبدŃضرń: للمعلوم دائما بعد الفعل فهو أو لما تشغله به مثل 

  . اهللا  الثوبŃ كſسي عبدŃ: المفعول به في المعنى بعد فعله مثل 

من التقديم  فالوحدة النحوية الفعل المتميزة بالعاملية لها حرية التصرƻ ومتمكنة في بابها       

  .والتƋخير 

 "كان"فƎنها ال تتمكن تمكن الفعل حتى وإن كانت أفعاال إال  "كان وأخوتها"أما ما ينزل منزلتها مثل     

قد تكون ناقصة وتامة ويمكن تقديم اسمها على خبرها إذا أمن اللبƩ، ودليل عدم تصرƻ  ،أم الباب

               ها ذلك ألنها وضعت موضعا واحدا فƋما ليƩ فƎنه ال يكون في« : أخواتها قول سيبويه 

  )1(» ...ومن ثم لم تتصرƻ تصرƻ الفعل اآلخر

"Ʃمضارع و ال أمر لها وال اسم فاعل يشتق منها "فلي ǚفقط في الماضي ف ƻتكون ناقصة وتتصر.  

خبر على وال خƻǚ فيما يخƭ تقديم ال« وقد اختلƻ النحاة في تقديم خبرها عليها بين القبول والرفض 

  )2(» ..."ليƩ قائما زيد": اسمها كقولك 

فǚ يجوز تقديم  "ما دام"و "ما فتƐ"و "مازال"فƋما « : و أما أخواتها فقد ذكرها السيرافي في شرحه 

للنفي وال يجوز أن يعمل ما بعد  "ما انفك"و "مافتƐ"و "مازال"في " ما"فيهن وذلك أن " ما"األسماƇ على 

            واحد فǚ يجوز "مافتƐ"و "مادام"و أما ... يجوز أن تقول منطلقا مازال زيد فيما قبلها ، فǚ "ما"

              وبينها كما لم يفرق " ما"وال يفرق بين " لما"شيƇ عمل فيه دام ألن دام صلة  "ما"أن يتقدم 

  ) .3(» ...بين أن الخفيفة والفعل

 ǚقائما لم يزل زيد  -:أو لم أن يتقدم عليها الخبر فتقول وقد أجاز النحويون في زال إذا كان النفي ب  

  .قائما ال يزال زيد -                                                                                

        ويواصل سيبويه تƋكيده على أن رتبة الوحدات النحوية و تحويل مواضعها مرتبط بالوحدة       

    أمكن التقديم والتƋخير، ويتبين  "الفعل"في بابها مثل العامل  صǚأفكلما كانت الوحدة  ،تهافي حد ذا

  .و ال يتصرƻ تصرفهفي الحرƻ الذي ينزل منزلة الفعل في العمل ألنه في نفƩ معناه 

  

                                                 
 . Ɯ ،1ƭ ،85 الكتاب :سيبويه -  1
 .Ɯ ،3ƭ ،363شرح كتاب سيبويه:السيرافي -  2
3  - Ɯ ،3المصدر نفسهƭ ،362. 
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ثله فǚ يجوز أن يكون مقدما م ،رفعت "ما مسيņƇ من أعتب"و "ما منطلقŻ عبد اهللا: "فƎذا قلت« : قال 

، ألنها "إن عبد اهللا أخوك": على حد قولك  "أخوك عبد اهللا"ن أ :كما أنه ال يجوز أن تقول ،مؤخرا

كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يكون في الفعل  "إن"وإنما جعلت بمنزلته فكما ال تتصرƻ  ،ليست بفعل

  )1(» ...ولم تقو قوته فكذلك ما

  .ة بطل عملها إذا تقدم الخبر على االسم في ما الحجازي

  ما عبد اهللا منطلقا:   الحد 

  اسم ما   خ ما            

  ما منطلق عبد اهللا: التحويل 

  خ       م                

ال يمكن تقديم خبرها على اسمها، فƋكد على ضرورة حفظ الترتيب في هذا الباب وضعƻ  "إǅّ"وكذلك 

وهذا ما ال يؤثر في الوحدة النحوية  ،أ أو لقلب المعنىوإبطال عملها إما لتقدم الخبر على المبتد" ما"

  " .الفعل"

ما أنتم إال بشر مثلنا : تستوي فيه اللغتان ومثله قوله عز وجل "ما زيد إال منطلق"وتقول « قال سيبويه  

  )2(» ....حيث نقضت معنى ليƩ كما لم تقو حين قدمت الخبر" ما"لم تقو 

  .ريهما على اسميهما حتى وإن عطƻ عليهما ألنهما فعǚن فيجوز تقديم خب "ليƩ"و "كان"أما 

وإن قدمت الخبر ولم يكن  ،يجوز فيهما النصب كاǅو ليƧ ولكن « : و في هذا المعنى قال سيبويه 

ال قائما " و "ما كان زيدņ ذاهبا ":ألنك لو ذكرتهما كان الخبر مقدما مثله مؤخرا وذلك قولك ،ملتبسا

  )3(» ..."عمرو

وقد ذكر هذا سيبويه في باب ما يعمل عمل الفعل  ،Ʃ كل فعل يحسن التصرƻ في معموالتهولي      

زعم الخليل أنه بمنزلة  "ما أحسن عبد اهللا": وذلك قولك«  : ولم يجر مجراه ولم يتمكن تمكنه فقال 

 "عبد اهللا"وال يجوز أن تقدم  ،وهذا تمثيل ال يتكلم به ،ودخله معنى التعجب "شيƇ أحسن عبد اهللا ":قولك

   ) 4(» ...وال تزيل شيئا عن موضùعه" ما"وتؤخر 

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،103 الكتاب :سيبويه -1
 .المصدر نفسه -  2
3  - Ɯ ، 1المصدر نفسهƭ ،105 . 
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،122. 



 اآلليات اللسانية لتحديد الوحدات النحوية في آتاب سيبويه                                           الثالفصل الث

 294

فلكي يتحقق معنى التعجب البد من حفظ الرتب فحمل فعل التعجب على االسم في لزومه بناƇا        

  .واحدا وعدم تصرفه وعدم إمكانية التقديم والتƋخير فيه، فǚ يزال شيƇ عن موضعه

حرفا مشبها بالفعل ورأينا فعل  "Ċإǅ"قالوا رأينا « : السيرافي وهناك من احتƝ بجواز الفصل قال       

ƻالعمل والتصر ƭناق ǚالتعجب فع، ƻمن نقصان تصرفه أن يصير أضع Ƹيبل Ʃولي                

                جائزا بينها وبين االسم بالظروĊ" ƻإǅ"وقد رأينا الفصل في  ،التي ليست بفعل إǅّمن  

ما أحسن ": يها زيدا فكذلك قولك ما أحسن فيها زيدا ويدل على جواز ذلك أيضا قولهمإّن ف: قولك   في

وقد فصل بين أحسن وبين الرجل  ،"ما أحسن بالرجل الصدق": وتقديره  "بالرجل أنة يصدق

Ƈ1(»...بالبا(  

  .فالوحدة النحوية تخضع للترتيب حسب أصلها في باب وتمكنها

  :لة الƻعلالرتبة في باب ما ينزل منز -4-11

  : الرتبة والƻصل -4-11-1

  :  اسم الƻاعل-4-11-1-1

واألصل أن يكون  ،اسم الفاعل يجري مجرǎ الفعل المضارع في المفعول في المعنى والعمل       

  .ويتصرƻ تصرفه فيمكن التقديم والتƋخير فيه ينزل منزلة الفعلنكرة منونا حتى 

 "هذا ضاربņ زيدا ƹدا": ي يفعل كان نكرة منونا وذلك قولكفƎذا أردت فيه من المعنى ف«  : قال سيبويه

  )2(» ..."هذا يضرب زيدا ƹدا": فمعناه وعمله مثل 

فيكون مفصوال عن معموله وليƩ  ،ويبين سيبويه حرية حركة اسم الفاعل ورتبته إذا كان نكرة منونا

  .فيخضع بالتالي للترتيب وال يتصرƻ في التركيب ،متصǚ به فيكون مضافا

وإن لم ترد باالسم الذي يتعدǎ فعله إلى مفعولين أن يكون قد وقع، أجريته مجرǎ الفعل الذي « و قال 

لم تبال  "هذا معطŉ زيدا درهما: "فƎذا نونت فقلت... يتعدǎ إلى مفعول وترك التنوين وأنت تريد معناه 

ألنه ال تفصل بين  "يدŉهذا معطي درهما ز"وإن لم تعمل لم يجز  ،أيهما قدمت ألنه يعمل عمل الفعل

  )3(» ...الجار والمجرور ألنه داخل في االسم فƎذا نونت انفصل كانفصاله في الفعل 

  

  

                                                 
 . Ɯ3 ƭ ،73- 74 ،شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
 . Ɯ ،1 ƭ ،218 الكتاب :سيبويه -  2
 .Ɯ ،1ƭ ،232المصدر نفسه -  3
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إذا كان اسم الفاعل منونا ونكرة فصل عن االسم الذي بعده وكان ما بعده منصوبا لذلك جاز التقديم 

  .والتƋخير فيه

  :  مثال ذلك 

  زيدا   درهما           Øهذا  معطŉ       :          األصل

  2م به      1م به)     فاعل مستتر( اسم الفاعل                    

  درهما    زيدا            Ø        هذا  معطĉŉ:          التحويل

   1م به     2م به)      فاعل مستتر( اسم فاعل                             

فƎنه ال يمكن تقديم معموله عليه ألن المضاƻ و المضاƻ  ،ما بعده أما إذا لم يكن منونا أي مضافا إلى

  .إليه كاالسم الواحد في حال الوصل فǚ يجوز تغيير المواضع

، ال يمكن التقديم والتƋخير  "هذا معطي درهما زيدŉ": ، و ال يجوز  "هذا معطي زيدŉ درهما":   فالحد

  ) .اسم الفاعل( ن عامله المضاƻ إليه التƋخر ع "اسم الفاعل"فرتبة معمول 

وال يجوز « :وهناك من أحاز الفصل بالظرƻ في الشعر وليƩ في الكǚم و يتضƠ هذا في قول سيبويه

  )1(...في الشعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور  "يا سارق الليلة أهل الدار"

ار ألنه يقوم مقام التنوين وإنما كرهوا ذلك ألن المجرور من تمام الج«  : و قال السيرافي في شرحه

  )2(» ...وال يفصل بين االسم وتنوينه فكرهوا الفصل بين الجار والمجرور لذلك  ،ويعاقبه

فمن خǚل هذا القول نجد ارتباطا بين الرتبة واإلعراب، فاالسم من خصائصه تعاقب التنوين واإلضافة 

 ما بعده واتسم بحرية الحركة       نصب وهذا ما يجعله منفصǚ أو متصǚ، فƎذا كان منفصǚ ،عليه

  .أما إذا كان متصǚ لزم موضعا واحدا ألن ما بعده من تمامه فǚ يمكن تقديم معموله عليه

ومما جاƇ في الشعر ففصل بينه وبين المجرور «  ويجوز الفصل بين الجار والمجرور في الشعر فقط 

  : قول عمرو بن قميئة 

  )3(» ...در اليوم من المها  هللا*** لما رأت ساتيدما استعبرت

 ƻإليه  "دّر"الشاهد هو فصل  المضا ƻمن"عن المضا"  ƻفهذا الفصل يجوز فقط"اليوم"بالظر ،     

  .في الشعر

  
                                                 

 .Ɯ ،1 ، ƭ234 مصدر سابق  :سيبويه -  1
 . Ɯ ،4 ƭ ،72 مصدر سابق: السيرافي -  2
 . Ɯ ،1ƭ ،236 مصدر سابق :سيبويه -  3
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  :صيƶ المبالغة-4-11-1-2

      تنزل صيƸ المبالغة منزلة اسم الفاعل في قوتها وتصرفها فيمكن التقديم والتƋخير فيها وإضمارها

  .صب ما بعدها مثل اسم الفاعل  في العمل فتن

 "ضروب سوق اإلبل"على و  "هذا ضروب رؤوƩ الرجال وسوقŽ اإلبل": ولو قلت «  : قال سيبويه

  )1(» ....هذا ضارب زيدŉ وعمرا تضمر وضارب عمرا: جاز كما تقول

  . فصيƸ المبالغة مثل ضروب تعمل عمل اسم الفاعل حتى وإن أضمرت ويمكن التقديم والتƋخير فيها

  :ومما جاز فيه مقدما ومؤخرا نحو ما جاƇ في الفاعل قول ذي الرمة من الطويل« : قال سيبويه 

   )2(»...على الشوق إخوان العزاƇ هيوƜ***قلى دينه واهتاƜ للشوق إنها 

  " .هيوƜ"على "  عزاƇالإخوان "الشاهد هو تقدم معمول صيغة المبالغة  

  :ومثال تقدم المعمول أيضا

  :قول الشاعùر

  )3(كريم رؤوƩ الذارعين ضروب  *** أخا األدواƇ يحمد يومه 

  " . ضروب"على صيغة المبالغة  " رؤوƩ الذارعين"قدم معمول الصيغة 

  .أو عدم تصرفها في رتبتهاويعتمد سيبويه مبدأ التقابل بين الوحدات النحوية حتى يبين 

يد المبالغة في الفعل وليƩ هذا بمنزلة ومنه قدير وعليم ورحيم ألنه ير... «: و يفهم هذا  من قوله 

ه أن يتكلم به في األلƻ والǚم أو نكرة ألن هذا ال يلقب وال يضمر وإنما حّد "حسن وجه األخ": قولك 

هو كريم فيها حسب ": وال تعني به أنك أوقعت سلƻ منك وأحد وال يحسن أن تفصل بينهما فتقول 

  )4(» ..."األب

المبالغة مثل قدير و رحيم حيث يمكن تعديها والتقديم  صيƸ ويه تصرƻفمن خǚل هذا القول وضƠ سيب

والتƋخير فيها و كذلك اإلضمار واإلظهار عكƩ الصفة المشبهة حيث ال يقلب معمولها بمعنى ال يقدم 

  .هو كريم فيها حسب األب: عليها ويكون متصǚ بها وال يجوز الفصل حتى ولو كان ظرفا مثل 

  

  

                                                 
 . Ɯ ،1ƭ ،166 الكتاب :سيبويه -  1
 .المصدر نفسه  -  2
 .المصدر نفسه -  3
 . 1ƭ ،170  - 171لمصدر نفسه، Ɯا -  4
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  : المصدر-4-11-1-3

يجري المصدر مجرǎ الفعل وال يتمكن تمكنه فǚ يمكن تقديم معموله عليه والبد من الخضوع       

  .للترتيب

  : ومما أجري مجرǎ الفعل من المصادر قوله « قال سيبويه

  ويخرجن بين دارين بجر الحقائب***يمرون بالدهنا خفافا عيùùùابهم

  )1(»ل ندل الثعùùالبفندال زريق الما***على حين ألهى الناƩ جل أمورهم

  .وال يمكن تقديمه على عامله المصدر" ندال"بنائب الفعل وهو المصدر "  المال"فالشاهد هنا هو نصب 

اسم « فقال  و المصدر ليببّين اسم الفاعلي،قابل السيرافي في شرحه  لقول سيبويه بين اسم الفاعل 

هذا زيدا ضربك فǚ يمكن تقدم : معموله ال تقلالفاعل قد يتقدم عليه المفعول، أما المصدر ال يقدم على 

  )2(»...مقدر بƋن والفعل بعدها وما بعد أن ال يعمل فيما قبلهùا ،المفعول به على المصدر ألن المصدر

  .مع ) +  عا(فرتبة المعمول بعد المصدر دائما و ال يجوز تقديمه، فالحد هو المصدر 

  .ه وال يتصرƻ تصرفه و ال يتمكن تمكنه فما ينزل منزلة الفعل يخضع للترتيب أكثر من

  : الحرف والرتبة -4-12

         ن ارتباط الوحدة النحوية الحرƻ برتبةتتبع سيبويه الظاهرة اللغوية في مختلƻ أحوالها وبّي      

      ما بعدها ، فهناك حروƻ لها الصدارة مثل حروƻ الجزاƇ و االستفهام وتكون رتبة األفعال بعدها

و أقول ما تقول ، أنه قبيƠ أن تؤخر حرƻ  "آتي من يƋتني"وتقول  «: ين هذا سيبويùه في قولهو قد ب

    )3(» ...الجزاƇ إذا جùùùزم ما بعده 

وذكر أيضا في باب االستفهام رتبة  ،فرتبة حروƻ الجزاƇ أن تكون لها الصدارة وما بعدها رتبة الفعل

وذلك أن من الحروƻ حروفا ال يذكر «  :فعال أيضا فقال حروƻ االستفهام التي لها الصدارة وتليها األ

  )4(» ...بعدها إال الفعل وال يكون الذي يليها ƹيره مظهرا أو مضمرا 

  .ومن خǚل معرفة الوحدة النحوية الحرƻ نفهم رتبة ما بعدها 

                                                 
 . Ɯ ،1ƭ ،171 الكتاب :سيبويه -  1
 .Ɯ ،4 ƭ ،220  - 221شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  2
 .Ɯ ،1 ƭ ،81الكتاب :سيبويه -  3
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،151 . 
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االسم  قد وسوƻ ولما ونحوهن، فƎن اضطر شاعر فقدم: فما ال يليه الفعل إال مظهرا « : قال سيبويه

لم زيدا ..."اإلعراب إال النصب وذلك نحو وقد أوقع الفعل على شيƇ من سببه لم يكن حد

  )1(»..."اضربه

       ƻقة الحرǚبوحدة ما بوقد شرح السيرافي ع ƭو أكد على أن األصل ،رتبة ما بعدهالمخت        

          زلة األلƻ والǚم واالسمقد وسوƻ مع الفعل بمن« : في هذه الحروƻ التقدم ثم يليها الفعل قال 

        وقد توجب الفعل متوقعا  ،عريƻتفهي بمنزلة ال ،ألن سوƻ تقصر الفعل عين زمان دون زمان

ا لم ولما التعريƻ ال يفصل بينها وبين المعرƻ وسوƻ وقد مثله، أّم" الù"وهو يشبه التعريƻ، و 

  )2( »... يتقدم االسم على الفعل فيها وسائر الحروƻ العاملة في األفعال فƎن حكمها أن ال

وأما ما يجوز فيه الفعل مضمرا ومظهرا ، مقدما ومؤخرا ، وال يستقيم أن يبتدأ بعده « : قال سيبويه

أال  : "ولو قلت..."لوال زيدا ضربت" و "هƃǚ زيدا ضربت": األسماƇ فهƃǚ ولوالƃ ولوما وأال ولو قلت 

  )3(» ...وال تذكره جاز ألن فيه معنى التحضيض  واألمر على إضمار الفعل "زيدا وهƃǚ زيدا

فƎن رتبة ما بعده حرة فيحسن ابتداƇ االسم بعده  ،فكلما كان الحرƻ مختصا كمعنى التحضيض واألمر

ƻالتي تكون رتبة  ،ألن ما بعدها هو موضع الفعل ،واألجود أن تلي األفعال هذه الحرو ƻومن الحرو

  .تفهام التي تنزل منزلة حروƻ الجزاƇاألفعال ما بعدها حروƻ االس

وكرهوا تقديم االسم ألنها حروƻ  ،أال ترǎ أن جوابه جزم فلهذا اختير النصب« : قال سيبويه

وقد يصير معنى حديثها إليه وهي ƹير  ،ضارعت بما بعدها ما بعد حروƻ الجزاƇ وجوابها كجوابه

        كƋùنك  "أين عبد اهللا آته":إذا قلت واجبة كùالجزاƇ، فقبƠ تùùقديم االسم لهذا أال ترǎ أنك 

  )4( »... "حيثما يكن آتùه": قلت 

لها الصدارة ويƋتي بعدها الفعل وال يقدم عليها وإذا كان ما بعدها اسم فǚ يقدم عليها  "حيثما"و "أين"ùف

  .أيضا

  .اأما إذا كان الحرƻ هو األصل في بابه فيجوز تقديم ما بعده حتى وإن كان اسم     

                                                 
 .Ɯ ،1 ، ƭ153الكتاب :سيبويه -  1
 .Ɯ ،3 ƭ ،152-153 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  2
 .Ɯ ،1 ƭ ،153الكتاب :سيبويه -  3
4  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،154. 
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       ئزفتقديم االسم فيها قبل الفعل جاوأما األلƻ « : ن هذا سيبويه في باب االستفهام فقال و قد بّي

وذلك ألنها حرƻ االستفهام الذي ال يزول إلى ƹيره وليƩ في االستفهام في  "هǚ"كما جاز ذلك في 

  )1(»...األصل ƹيره

  .فǚ يليها إال الفعل... ، أما هل ومتى ومن لتمكنهافƋلƻ االستفهام يجوز أن يليها االسم أو الفعل 

  مع + عا + حرƻ االستفهام : الحد هو 

واعلم أن حروƻ  االستفهام كلها يقبƠ أن يصير بعدها االسم إذا كان الفعل بعد « : قال سيبويه 

  .)2(» ...االسم

4-13-  ƧلتباǗالرتبة و ا          :  

الفعل، الفاعل، االسم : لتحديد الوحدات في التركيب مثل  كƉلية أيضااستخدم سيبويه الرتبة         

  .وكذلك الصفة ...المبتدأ، الخبر

أزيدا " و "أزيدا ضربت عمرا وأخاه": ومما ينتصب أوله ألن آخره ملتبƩ باألول قولك « : قال 

       خر ملتبƩا نصبت هذا األول ألن اآلفƎنم ،"أزيدا ضربت جاريتين يحبهما" و "أضربت رجǚ يحبه

يعتمد سيبويه التقديم للداللة على االلتباƩ وإعمال العامل في الصفة  ،)3( »...به إذا كان صفة ملتبسة 

  فما حسن تقديم صفته ،وإذا أردت أن تعلم التباسه به فƋدخله في الباب الذي تقع فيه الصفة« : قال 

  .)4( »...فهو ملتبƩ باألول وما ال يحسن فليƩ ملتبسا به

        واعتمد سيبويه تقديم الصفة ها هنا ،فالتابع يتبع متبوعه ،الصفة دائما بعد الموصوƻ إن رتبة

على الموصوƻ حتى يبين االلتباƩ و العاملية ، ففي النعت السببي يجري النعت على إعراب األول 

  .بفعله  هويرتفع سبب

تقديم فهذه الوحدة النحوية هي الصفة فƎذا استقام المعنى مع ال ،ودليل االلتباƩ عنده هو إجراƇ التقديم

  .وإذا استحال تخرƜ هذه الوحدة على أن تكون صفة 

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،154 الكتاب :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،155 . 
3  - Ɯ ، 1المصدر نفسه ƭ ،161 . 
 .المصدر نفسه -  4
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  مررت برجل أخوه قائم : و مثال ذلك 

Ƈمررت برجل قائم أخوه:      اإلجرا  

  .هو نعت ألنه ملتبƩ بما قبله وفي معموله عائد عليه  "قائم"ùف

مررت عمرو ": ، ولو قلت  "جل عمرو قائم في دارهمررت بر"« : ومثل السيرافي لعدم االلتباƩ فقال 

  .       )1(»... فليƩ بنعت ملتبƩ "قائم

إذا أردت أن « : و يتجلى هذا في قول سيبويه  ،ن الوحدة النحوية الصفةفالتقديم يظهر االلتباƩ ويبيِّ

يصلƠ فليƩ فƎن صلƠ أن يكون نعتا لألول فهو ملتبƩ به وإن لم  ،تعلم الملتبƩ فتقدم فعل الثاني

مررت برجل "و "مررت برجل منطلقة جاريتان يحبهما": أال ترǎ أنك تقول : ثم قال  ،بملتبƩ به

  .  )2(» ... "منطلق زيد أخوه

والفعل للجاريتين ألن في يحبهما  "لرجل"نعت  "منطلقة"ùف« : و قال السيرافي في شرح هذا القول 

فتصƻ بانطǚق زيد وأخيه  ،"لقا زيد وأخوهمنط "ومررت برجل ،الرجل إلىضميرا مرفوعا يرجع 

  )3( »...ألنهما مرفوعان بفعل واحد وال يجوز النعت بما ليƩ فيه عائد 

  .فاالعتماد على التقديم مكننا من تحديد الوحدة النحوية الصفة 

  :اختيار الترتيب للمطابقة و المشاكلة -4-14

ع للترتيب والتزام الجملة الثانية بترتيب اختار سيبويه في عطƻ جملة على جملة الخضو          

  .األولى للمشاكلة مع اشتراط عدم نقض المعنى 

لقيت قيسا "و "رأيت عبد اهللا وزيدا مررت به"و "رأيت زيدا وعمرا كلمته": وذلك قولك « : قال سيبويه 

م األول مبني وإنما اختير النصب ألن االس ،"لقيت خالدا وزيدا اشتريت له ثوبا"و "وبكرا أخذت أباه

  )4( »...على الفعل فكان بناƇ األخر على الفعل أحسن عندهم 

ألن حد  ،نǚحظ اختيار ترتيب الجملة الثانية حسب بناƇ الجملة األولى للجوار وعدم انتقاض المعنى

  .الكǚم هو المعنى

  

  

                                                 
 .Ɯ ،3 ƭ ،196 شرح كتاب سيبويه: السيرافي -  1
 .Ɯ ،1 ƭ ،161الكتاب :سيبويه -  2
 .Ɯ ،3 ƭ ،197بويهشرح كتاب سي: السيرافي -  3
 .Ɯ ،1 ƭ ،143 مصدر سابق: سيبويه -  4
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  زيدا    مررت  به       Øرأيùت   عبد اهللا    و  : مثال  

  )المفّسر(عا )     2مع+عا مضمر(      2مع      1عا    مع         

        فالغرض من اختيار الفعل وتقديمه وإعماله في االسم حتى وإن كان مضمرا هو مطابقة األلفاظ 

  .ما لم تفسد المعاني 

        :قال سيبويه .ومن خǚل هذا التمثيل فƎن رتبة العامل دائما قبل معموله حتى وإن كان مضمرا 

  )1(» ...  ﴾ ويدخل ما يشاƇ في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ﴿: ثل ذلك قوله عّز وجلĊو م« 

وحملت هذه الجملة على الجملة التي قبلها المصدرة " يعذب " بتقديم فعل مضمر" الظالمين" نصب 

كنت ": ذلك  ومثل« : فƎنه يخضع للترتيب أيضا  قال سيبويه  "كان"وما ينزل منزلة الفعل مثل  .بفعل

ليƩ أخاك وزيدا أعنتك ": وتقول  "ضربت أخاك"ألن كنت أخاك بمنزلة  "أخاك وزيدا كنت له أخا

  )2( »...ألنها فعل وتصرƻ في معناها كتصرƻ كان  "عليه

فƉلية الرتبة تساعد على تحديد الوحدات النحوية داخل السلسلة الكǚمية فنميز بين االسم والفعل      

  . والحرƻ والصفة

        وقد وصƻ لنا سيبويه عمل هذه اآللية وضرورة االعتماد عليها خاصة إذا لم يتبين اإلعراب 

     .  كما تستخدم ألƹراض كثيرة إذا أمن اللبƩ ، والمتكلم هو المتحكم في توجيه الكǚم وترتيبه 

  

 

  

  

  

                                                 
 .Ɯ ،1 ƭ ،143الكتاب :سيبويه -  1
2  - Ɯ ،1المصدر نفسه ƭ ،144 . 
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  : من النتائƝ منها أّن في ختام هذه الدراسة توصلت إلى استخƭǚ جملة                 

منهƝ تحديد الوحدات النحوية عند النحويين العرب و باألخƭ سيبويه يختلƻ عن منهƝ تحديد 

 : اللسانيين الغربيين

            دال و مدلول و تتميز بخاصيتين على أنها ترابط بين "الوحدة"حدد السوسورية تلبنوية فا - 

  .مبدأ التقابل باعتماد في النظام إالƃ و ال تحدد  "و الخطية  االعتباطية" 

أصغر "الغلوسيم تمثلت الوحدة النحوية عندها في و  ،النسقية فقد اعتبرت اللغة شكǚ ال مادةأّما   -

 .يحدد في نظام القيم  "وحدة ذات معنى

درست اللغة دراسة فيزيائية و اعتبرتها سلوكا فيزيولوجيا يتسبب في حدوثه مثير و التوزيعية     -

         المعتمدة في التحليل و منهجها يقوم على أساƩ التجزئةرفيم هو الوحدة الصرفية ومعين، و الم

ƻإلى مكونات مباشرة و مكونات نهائية  - التوزيع – و التصني . 

          اللغة مجموعة من الوحدات و التي تضم في اآلن نفسه عدداو التحويلية التوليدية اعتبرت   -

و اعتبر  "إلى طريقة معينة من الكǚم كلمة تنتمي"هي كل النحوية ال متناهيا من العناصر، و الوحدة 

 .الجملة آلية لǘنتاƜ  تمشومسكي

التواصل         حقيق و تتمثل في تأّما الوظيفية فقد ركزت على الوظيفة و اعتبرتها جوهر اللغة   -

 .باعتماد التقطيع المزدوƜ للبحث  كوحدة أساسية "المونيم"و اختارت 

غة لو من بينهم سيبويه فقد حددوا اللغة باعتبارها أداة تواصل لذلك اهتموا بالأّما النحاة العرب   -

مستويات لغوية المنطوقة و في اآلن نفسه الحظوا أنها نظام قائم على مبدأ العǚقات تدرƩ بنيته في 

 " . يالمستوǎ الصوتي، الصرفي، التركيبي و الدالل"  متفاعلة فيما بينها

التي اقترحها قصد  االفتراضات  كما نجد أّن سيبويه قد مّيز بين االستعماالت اللغوية الحقيقية و  -

Ơالتمثيل   التوضي Ơو هي أمثلة مصنوعة سماها بمصطل.  

  -في ذاتها و لذاتها -ا اللغة باعتبارها نظاما رسوو نصل إلى أّن اللسانيين الغرب د  -

 . امتǚحم انظروا إلى اللغة باعتبارها أداة تواصل و نظامفقد النحويون العرب أّما   -
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هو تقسيم لغوي يرتبط بعمق النظرية و يشمل جميع " االسم، الفعل، الحرƻ " لتقسيم الثǚثي للكلم ا -

 .اللغات 

، و النحاة العرب لم يستخدموا هذا "الوحدة المجردة التي تجري على جميع أصنافها"الوحدة النحوية هي 

         المصطلƠ ولكن مفهومه موجود عندهم يتمثل في اللفظة، و تعّرƻ بƋنها ما يجري مجرǎ االسمين 

 .التعريƻ، التنوين، و موضع الوحدات " الù"أو أكثر، و تشمل أيضا أصغر وحدة دالة كالحركات، 

              آلليات اللسانية هي وسائل تقنية تحدد الوحدات النحوية المتمثلة في العامل، اإلعراب، الموضع ا

   :  و الرتبة و توصلت إلى أّن 

آلية العامل تحدد لنا الوحدة النحوية الفعل ألن أصل العمل لألفعال، كما تحدد موضع الوحدات  -

  .النحوية 

لنحوية االسم باعتبار أّن اإلعراب أصل لǚسم و الفعل المضارع آلية اإلعراب تحدد الوحدة ا -

 .محمول عليه 

    آلية الموضع تحدد لنا أصناƻ الوحدات النحوية و هي من خواƭ االسم ألنه يتميز بحركة حرة -

 .في التركيب، كما أنها وحدة نحوية أيضا 

د منازل الوحدات النحوية فتبّين تحد" صورة اللفظ في التركيب"آلية الرتبة التي تعرƻ بƋنها قوة  -

 . الرتب األصل و الفرع الذي ينحط رتبة عنه، و هناك رتب محفوظة و ƹير محفوظة 

  : و في األخير ننتهي إلى أّن 

  ǚم             اإلعراب ùùد الكùح -                                      

  ةùاب             الحركو حد اإلعر -                                      

  وضعùد الحركة             المùو ح -                                      

  ل ùامùو حد الموضع             الع -                                      

  ىùمعنùد العامل             الùو ح -                                      
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  و المراجƲ قائمة المصادر

  

  .القرآن الكريم  -

- Ƨقائمة المعاجم القوامي :  

، تحقيق عبد السǚم محمد معجم مقاييƩ اللغةا، ابن فارƩ أبو الحسن أحمد فارƩ بن زكري - 1

  .هارون، الطبعة األولى، دار إحياƇ الكتب العلمية، القاهرة 

 .وت ، دار صادر، بير13، 1ابن منظور ، لسان العرب، مجلد  - 2

، الطبيعة األولى، مطبعة )إنجليزي، فرنسي، عربي ( المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات  - 3

،Ƈ2002 النجاح الجديدة، دار البيضا . 

  : قائمة المصادر  -

  : باللغة العربية  -

  ، تحقيق محمد بهجت البيطارأسرار العربيةكمال الدين عبد الرحمن بن محمد،  :ابن األنباري - 1

  . 1957ة، المجمع العلمي العربي، دمشق، دون طبع

، تحقيق محمد علي النجار، الطبعة الثانية، دار الهدǎ لخصائƭأبو الفتƠ عثمان، ا :ابن جني - 2

 ƣللطباعة، بيروت، دون تاري.  

، قدم له فتحي عبد الرحمن حجازي، حققه أحمد سّر صناعة اإلعرابأبو الفتƠ عثمان،  :ابن جني - 3

  .، المكتبة التوفيقية، مصر فريد، دون طبعة 

، تحقيق صبحي التميمي، مراجعة رمضان عبد التواب، علل التثنيةأبو الفتƠ عثمان، :ابن جني - 4

  .1995الطبعة الثانية، دار الهدǎ، الجزائر، 

شرح رضي الدين محمد  الكافية في النحو، جمال الدين أبو عثمان النحوي المالكي :ابن الحاجب - 5

  . 1995دون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة  :ذيبااستربن الحسين اال

دراسة و تحقيق فخر  أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب، جمال الدين أبو عثمان النحوي المالكي - 6

  .1989ولى، دار الجيل بيروت، سليمان قرارة، الطبعة األ

  و يليها الوافية الشافية في علم التصريƻابن الحاجب، جمال الدين أبو عثمان النحوي المالكي،  - 7

المكتبة الملكية ، الطبعة األولى، حسن أحمد العثماندراسة و تحقيق  للنيساري، م الشافيةظفي ن

  .1999سنة  ،السعودية
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8 - Ɯتحقيق عبد الحسن الفتيلي، الطبعة الرابعة ل في النحوواألصمحمد بن سهل،  :ابن السرا ،

Ɯ ،1999،  1مؤسسة الرسالة بيروت.  

، تحقيق محمد الربƠ هاشم، الطبعة شرح أبيات سيبويهمحمد بن يوسƻ المرزبان ، : ابن السيرافي  - 9

  . 1996األولى، دار الجيل، بيروت، 

 السفر األول من شرح كتاب سيبويهأبو الفضل قاسم بن علي بن محمد البطليوسي،  :ابن الصفار -10

  . 1998، الطبعة األولى، دار المƉثر النبوية، حققه و علق عليه معيض بن مساعد العوفي

، تحقيق عبد الستار الجواري، دون طبعة المقرب، أبو الحسن بن علي اإلشبيلي: ابن عصفور - 11

  .1986بغداد، 

      ، قدم له و وضع هوامشه شرح جمل الزجاجيأبو الحسن بن علي اإلشبيلي،  :ابن عصفور - 12

 . 1998دار الكتب العلمية، بيروت، ميل يعقوب، و فهارسه فواز الشعار، إشراƻ إ

، تحقيق عبد المجيد أوضƠ المسالك إلى ألفية ابن مالك ،جمال الدين عبد اهللا بن يوسƻ :ابن هشام - 13

 .مد عبد الحميد، دار الجيل، بيروتالسيد محمد مح

حقيق محمد محي ، تمغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الدين عبد اهللا بن يوسƻ :ابن هشام - 14

  .1999الدين عبد الحميد، الطبعة األولى، المطبعة العصرية، بيروت، 

، تحقيق محمد محيي شرح قطر الندǎ و بل الصدǎجمال الدين عبد اهللا بن يوسƻ،  :ابن هشام - 15

 ƣالدين عبد الحميد، دون طبعة، دار الباز، مكة المكرمة، دون تاري.  

16 - ƫابن يعي:  ƫدون طبعة، مكتبة المتنبي، القاهرةشرح المفصلبن علي، موفق الدين يعي ،.  

 يمحمد يوسƻ بن علي بن يوسƻ حيان اإلمام أثير الدين الغرناطي النفزي الجيان: أبو حيان - 17

ƻتحقيق و شرح و دراسة رجب عثمان محمد، مراجعة رمضان لسان العربمن الضرب  ارتشا ،

 .1998دية بمصر، سنة عبد التواب، مطبعة المدني، المؤسسة السعو

، حققه و قدم له و علق عليه رمضان شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 18

عبد التواب، محمد فهمي حجازي و محمد هاشم عبد الدايم، دون طبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

1986Ɯ ،1 .  

تحقيق رمضان عبد التواب، الهيئة ، ح كتاب سيبويهشرالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 19

  . 1990Ɯ ،2المصرية العامة للكتاب، 
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، تحقيق فهمي أبو الفضل، مراجعة شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 20

   القاهرةو الوثائق القومية، رمضان عبد التواب و محمد علي مكي، الطبعة األولى، دار الكتب 

2001Ɯ ،3 .  

محمد هاشم عبد الدايم  ، تحقيقشرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 21

  . 1998Ɯ ،4مراجعة رمضان عبد التواب و محمود علي مكي، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، 

عوني عبد الرؤوƻ ، تحقيق محمد شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 22

  . 2003Ɯ ،5دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، 

، تحقيق محمد عوني عبد الرؤوƻ شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 23

  . 2003Ɯ ،6دون طبعة، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، 

أحمد عفيفي و مصطفى ، تحقيق كتاب سيبويهشرح الحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 24

  . 2006Ɯ ،7، دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، مراجعة حسين النصار ،موسي

شعبان صǚح عبد الرحمن و ، تحقيق شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 25

  . 2006Ɯ ،9مية، القاهرة، ، مراجعة حسين النصار، دار الكتب و الوثائق القومحمد عصر

مها مظلوم ، رواǎ، تحقيق صǚح شرح كتاب سيبويهالحسن بن عبد اهللا السيرافي،  :أبو سعيد - 26

  . 2006Ɯ ،10دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة، مراجعة محمد عوني عبد الرؤوƻ، ، خضر

و تعليق عوض  ، تحقيقلضرورةما يحتمل الشعر من اأبو سعيد، الحسن بن عبد اهللا السيرافي،  - 27

  . الطبعة األولى، مطابع الفرزدق، الرياض ،بن محمد القوزي

، تحقيق عّز الدين التنوجي، مطبوعات مديرية مقدمة في النحو :خلƻ بن حيان األحمر البصري – 28

  . 1969إحياƇ التراث القديم، دمشق، 

    كتاب القواعد :يالشوكان يين الخاورانركن الدين جمال اإلسǚم أبو محمد بن محمد أبو الحس – 29

  .1993، تحقيق عبد اهللا بن محمد الخثران، دون طبعة، دار المعرفة الجامعية، و الفوائد في اإلعراب

  شرح التصريƠ على التوضيƠ أو التصريƠ بمضمون التوضيƠ خالد بن عبد اهللا،  :األزهري – 30

البن هشام األنصاري، تحقيق محمد باسل عيون  لكفي النحو على أوضƠ المسالك إلى ألفية بن ما

  . 2006السود، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان، 

حاشية الصبان على شرح ألفية ابن مالك، دون طبعة، دار اإلحياƇ للكتب العربية  :األشموني – 31
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